
 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. 200. 
A Kormány 361/2017. (XI. 30.) Korm. rendelete az elektronikus ügyintézéssel          
kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról 
1. Az önkormányzati ASP rendszerről 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása 
Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a           
továbbiakban: ASPR) 1. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(E rendelet alkalmazásában:) 
„6. önkormányzati ASP rendszer: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi           
CLXXXIX. Törvény (a továbbiakban: Mötv.) 114. § (2) bekezdése szerinti, a helyi            
önkormányzatok, valamint gazdálkodási szakrendszer esetében az önkormányzat által        
alapított költségvetési szerv feladatellátását támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül        
távoli alkalmazásszolgáltatást (Application Service Provider, ASP) nyújtó elektronikus        
információs rendszer;” 
  
Az ASPR 2. §-a a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki: 
„(3) A Kincstár a 3. § (2) bekezdésében foglalt szakrendszerek, a keretrendszer és a              
támogató rendszerek tekintetében a csatlakozott önkormányzatok, valamint az        
önkormányzat által alapított költségvetési szervek adatfeldolgozójaként 
a) az elektronikus ügyintézés biztosítása céljából elektronikus ügyintézés és a bizalmi           
szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.)         
szerinti ügyfél (a továbbiakban: ügyfél) személyes adatait az E-ügyintézési tv. szerinti           
központi elektronikus ügyintézési szolgáltatástól vagy szabályozott elektronikus ügyintézési        
szolgáltatástól (a továbbiakban együtt: SZEÜSZ) vagy annak közreműködésével átveszi, és a           
csatlakozott, az E-ügyintézési tv. szerinti elektronikus ügyintézést biztosító szerv részére          
továbbítja, 
b) a csatlakozott elektronikus ügyintézést biztosító szerv részére szóló küldeményeket az           
ügyféltől vagy más elektronikus ügyintézést biztosító szervtől elektronikusan átveszi, és az           
önkormányzat részére továbbítja, 
c) a csatlakozott elektronikus ügyintézést biztosító szervtől az ügyfél vagy más elektronikus            
ügyintézést biztosító szerv részére küldött küldeményeket elektronikusan átveszi, és a          
címzettnek továbbítja. 
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Az önkormányzati ASP rendszer – rendszercsatlakozás esetén – a csatlakozott          
önkormányzat vonatkozásában az E-ügyintézési tv. 25. § (3) bekezdése szerinti          
követelményeknek megfelelő, elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszernek       
minősül. 
A 3. § (2) bekezdés szerinti szakrendszerek, a keretrendszer és a támogató rendszerek             
működtetéséhez szükséges SZEÜSZ-ök szolgáltatója a SZEÜSZ-öket a csatlakozott        
önkormányzatok részére a Kincstár útján nyújtja. Ez nem zárja ki azt, hogy az             
önkormányzat – ha az önkormányzati ASP rendszer által nem támogatott feladatok           
ellátásához ez szükséges – a SZEÜSZ-öket közvetlenül is igénybe vegye.” 
  
Az ASPR 4. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„(2) Az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereiben tárolt adatokat helyi         
önkormányzatonként, a gazdálkodási szakrendszer esetén önkormányzat által alapított        
költségvetési szervenként elkülönítve, az átjárhatóság kizárásával kell tárolni. 
(3) Az önkormányzati ASP rendszert úgy kell kialakítani, hogy az egyes szakrendszerekben            
tárolt adatokhoz csak az adatgazda helyi önkormányzat, gazdálkodási szakrendszer esetén az           
önkormányzat és az  általa alapított költségvetési szerv férjen hozzá.” 
  
Az ASPR 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„(1) Az önkormányzati ASP rendszer alapinfrastruktúra – ideértve az alapinfrastruktúra          
üzemeltetésével összefüggő adatfeldolgozási feladatellátást is – üzemeltetője a NISZ Zrt. 
(2) Az önkormányzati ASP rendszer ügyféltámogatói feladatait, valamint az egyes elemei,           
szakrendszerei alkalmazásüzemeltetési és rendszertámogatási feladatait – ideértve az        
alkalmazás üzemeltetésével összefüggő adatfeldolgozási feladatellátást is – a Kincstár és a           
központi szolgáltató, valamint a KINCSINFO Nonprofit Kft. látják el az 1. mellékletben            
meghatározottak szerint.” 
  
Az ASPR a 8. §-t követően a következő 5/A. alcímmel egészül ki: 
„5/A. Az önkormányzat által alapított költségvetési szerv csatlakozására vonatkozó különös          
szabályok 
8/A. § (1) Az önkormányzat által alapított, gazdasági szervezettel 
a) rendelkező költségvetési szerv (a továbbiakban: önkormányzati költségvetési szerv)         
csatlakozására e  § rendelkezéseit kell alkalmazni, 
b) nem rendelkező költségvetési szerv feladatellátását az önkormányzati ASP rendszer a           
csatlakozott önkormányzat vagy a csatlakozott önkormányzati költségvetési szerv útján         
támogatja. 
(2) Az önkormányzati költségvetési szerv csatlakozása önkéntes azzal, hogy ahhoz az           
alapító önkormányzat egyetértése is szükséges. 
(3) Az önkormányzati költségvetési szervnek – csatlakozását megelőzően – a 2. melléklet            
szerinti 
minimumkövetelményeknek való megfelelést biztosítania kell. 



(4) Csatlakozását megelőzően az (1) bekezdés a) pontja szerinti önkormányzati          
költségvetési szerv szolgáltatási szerződést köt a Kincstárral. A szolgáltatási szerződés 
a) alapján az önkormányzati költségvetési szerv kizárólag a 3. § (2) bekezdés d) pontja              
szerinti szakrendszerhez csatlakozik, 
b) aláírója a Kincstár képviselője és az önkormányzati költségvetési szerv vezetője mellett az             
alapító önkormányzat polgármestere, 
c) felmondási ideje három hónap, és csak a naptári év végével mondható fel. 
(5) Az önkormányzati ASP rendszer szolgáltatásainak igénybevétele az önkormányzati         
költségvetési szerv számára térítésmentes.” 
  
Az ASPR 9. § (5) bekezdésében a „helyi önkormányzat” szövegrész helyébe a „helyi             
önkormányzat, vagy az önkormányzati költségvetési szerv” szöveg lép. 
  
Hatályát veszti az ASPR 15. § (2) és (3) bekezdése. 
  
2. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm.          
rendelet (a  továbbiakban: R.) 1.  §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 
„(3) A 23/A. alcím hatálya az E-ügyintézési tv. szerinti szabályozott elektronikus           
ügyintézési szolgáltatások és a központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtóira és          
azok E-ügyintézési tv. 42/A. § szerinti igénybevevőire, valamint az Elektronikus Ügyintézési           
Felügyeletre terjed ki.” 
  
Az R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„7. § (1) Ha az ügyfél úgy kíván az általános célú elektronikus kéreleműrlap szolgáltatás (a               
továbbiakban: e-Papír szolgáltatás) útján kérelmet, iratot, egyéb beadványt (a továbbiakban          
együtt: beadvány) benyújtani, hogy 
a) az adott beadvány esetében jogszabály alapján az elektronikus kapcsolattartásra nincs           
lehetőség, 
b) az elektronikus benyújtásra jogszabály további formai követelményeket állapít meg, vagy 
c) az ügyre vonatkozóan az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a 115. vagy a 116. §               
szerinti szolgáltatás szerinti elektronikus űrlapot rendszeresít, 
– ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a beadványt be nem nyújtottnak kell tekinteni, és               
az elektronikus ügyintézést biztosító szerv erről, valamint az irat benyújtásának lehetséges           
módjairól az ügyfelet a kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségén a beadvány előterjesztésétől          
számított nyolc napon belül tájékoztatja. 
(2) Ha az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az általa elfogadott elektronikus űrlapokat            
szabályszerűen módosította, és az ügyfél korábbi, már nem alkalmazható elektronikus űrlapot           
használ, az így megküldött iratot be nem nyújtottnak kell tekinteni. Erről az ügyfelet             
automatikus hibaüzenettel értesíteni kell. 
(3) Az (1) bekezdés b) és c) pontjaiban foglaltaktól eltérően benyújtottnak kell tekinteni a              
beadványt, ha az ügyfél az E-ügyintézési tv. 9. § (4) bekezdésében foglalt okokból a              
beadványát csak e-Papír szolgáltatás útján tudja elektronikusan benyújtani. 



(4) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az elektronikus kapcsolattartást általa          
rendszeresített interaktív alkalmazás útján is biztosíthatja, amelyet úgy kell kialakítani, hogy           
annak alkalmazásával 
a) maradéktalanul megtehetőek legyenek azok a nyilatkozatok, amelyek megtételére         
jogszabály alapján a formanyomtatvány vagy az elektronikus űrlap szolgál, 
b) valamennyi nyilatkozat esetében ellenőrizhető és utólag igazolható legyen, hogy azokat az            
ügyfél tette meg.” 
  
Az R. 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) Ha a kézbesítendő irat tekintetében használt hivatalos elérhetőségre történő kézbesítés           
során derül ki, hogy a megadott vagy a nyilvántartásban szereplő hivatalos elérhetőség hibás,             
úgy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv értesíti a rendelkezési nyilvántartást vezető           
szervet a hibás elérhetőség tényéről, és gazdálkodó szervezet esetében az E-ügyintézési tv.            
13. § (8) bekezdése, egyéb esetben az E-ügyintézési törvény 15. § (3) bekezdése szerint jár               
el.” 
  
Az R. 51. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„(3) Az (1) bekezdés a) és b) pontja tekintetében az országos telefonos ügyfélszolgálat az              
ügyeket a tájékoztatójában a honlapján közzéteszi. A 44. § (2) bekezdése alapján, a 47. §               
(1) bekezdése szerinti megállapodásban rögzíteni kell azt, hogy az országos telefonos           
ügyfélszolgálat hatósági ügyekben milyen tevékenységeket végezhet és milyen hatósági         
döntéseket hozhat (a továbbiakban együtt: hatósági feladatok), ezt a tájékoztatóban az           
országos telefonos ügyfélszolgálat közzéteszi. Az országos telefonos ügyfélszolgálat a         
megállapodásban rögzített hatósági feladatok intézésére jogosult. Hatósági ügynek nem         
minősülő ügyekben az elektronikus ügyintézést biztosító szerv képviselőjének kell tekinteni. 
(4) Ha az országos telefonos ügyfélszolgálat hatósági ügyben jár el, a döntéseivel szemben             
az  ügyben eljáró hatóságra irányadó szabályok szerint van helye jogorvoslatnak.” 
  
Az R. a következő 23/A. alcímmel egészül ki: 
„23/A. Szabályozott, illetve központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások elektronikus        
ügyintézést nem biztosító szerv általi igénybevétele 
68/A. § (1) Az elektronikus ügyintézést biztosítónak nem minősülő gazdálkodó szervezet (a            
továbbiakban: piaci szereplő) a SZEÜSZ-t, valamint KEÜSZ-t – a (2) bekezdésben           
meghatározott kivétellel – a 2. melléklet szerint megállapított díj megfizetése ellenében           
veheti igénybe. A piaci szereplő és az adott SZEÜSZ, illetve KEÜSZ nyújtására a SZEÜSZ              
vagy KEÜSZ szolgáltató szerződést köt. A piaci szereplőt az igénybevétel során az adott             
SZEÜSZ és KEÜSZ felhasználása tekintetében elektronikus ügyintézést biztosító szervnek         
kell tekinteni. 
(2) Az EFER tranzakciós díjak és a Magyar Államkincstár által alkalmazott, átutalási            
műveletekhez kapcsolódó díjak, valamint az dokumentumtárolási szolgáltatáshoz       
kapcsolódó tárhelyszolgáltatás kapacitásdíja kivételével nem köteles díj fizetésére a piaci          
szereplő, ha 



a) állami vagy önkormányzati költségvetési szerv, vagy 
b) ha jogszabályban meghatározott, kizárólag központi költségvetési forrásból fedezett vagy          
központi költségvetési forrásból 100%-ig támogatott állami közfeladatának elősegítése        
érdekében veszi igénybe a  SZEÜSZ-t, valamint a KEÜSZ-t. 
(3) Piaci szereplő nem vehet igénybe a kormányzati hitelesítésszolgáltató által nyújtott           
bizalmi szolgáltatást. 
(4) Nincs helye az (1) bekezdés szerinti, az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó             
szervezetek kijelöléséről szóló Korm. rendeletben SZEÜSZ vagy KEÜSZ nyújtására kijelölt          
szolgáltató (a továbbiakban: a Kormány rendeletében kijelölt szolgáltató) esetében a          
szerződés megkötésének, ha a tervezett igénybevétel 
a) veszélyezteti más igénybevevők vagy az érintett szolgáltatók információbiztonságát, 
b) veszélyezteti az elektronikus ügyintézést biztosító szervek részére nyújtott szolgáltatások          
megfelelő színvonalú biztosítását, 
c) biztosítása aránytalan nehézséggel vagy költséggel járna, 
d) során a SZEÜSZ-t vagy KEÜSZ-t igénybevevő információs rendszer vagy szolgáltatás           
közrendbe vagy jóerkölcsbe ütközik, 
e) során a piaci szereplő az előírt technikai feltételeknek nem felel meg, vagy 
f) során az érintett információs rendszer jogszabályban foglalt egyéb feltételnek nem felel            
meg. 
(5) A Kormány rendeletében kijelölt szolgáltató a SZEÜSZ vagy KEÜSZ igénybevételére           
vonatkozó szerződést felmondhatja 
a) a (4) bekezdés szerinti okból, vagy 
b) ha az igénybevevő nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit. 
68/B. § (1) A KEÜSZ vagy SZEÜSZ szolgáltató az igénybevételt megelőzően legalább 30             
nappal köteles előzetesen tájékoztatni a felügyeletet a SZEÜSZ, illetve KEÜSZ piaci szereplő            
általi igénybevételéről. 
(2) A Kormány rendeletében kijelölt szolgáltató esetében a 68/A. § (1) bekezdés szerinti             
szerződés megkötéséhez, valamint a szerződés felmondásához 
a) ha az állam minősített többséggel rendelkezik a szolgáltató felett, a tulajdonosi jogokat             
gyakorló, 
b) a költségvetési szerv tekintetében a felügyeletet gyakorló miniszter jóváhagyása          
szükséges. A miniszter a döntését nem köteles indokolni. 
(3) A SZEÜSZ, valamint a KEÜSZ piaci szereplő általi igénybevétele esetében a felügyelet             
az  E-ügyintézési tv. 46–48. §-ában és e rendeletben foglalt rendelkezések szerint jár el.” 
  
Az R. 134. § (8) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki: 
[Az összerendelési nyilvántartás SZEÜSZ szolgáltatója attribútum szolgáltatási ügynöki        
szolgáltatásként a (7) bekezdésben meghatározott szolgáltatáson túl az elektronikus         
ügyintézést biztosító szerv részére az  alábbi szolgáltatásokat nyújthatja:] 
„c) az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által jogszerűen kezelt, természetes személyre           
vonatkozó titkosított kapcsolati kód alapján az ügyintézési rendelkezését leíró attribútumok          
szolgáltatása, az  érintett nyilvántartást kezelő szerv bevonásával.” 



  
Az R. 137. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) Az E-ügyintézési tv. 1. § 17. pont l) alpontja szerinti, az elektronikus ügyintézést vállaló               
szerv (a továbbiakban: vállaló szerv) nyilvántartásba vétel céljából a következő adatokat           
köteles bejelenteni a  felügyeletnek a  felügyelet által rendszeresített űrlapon: 
a) nevét, székhelyét, hivatalos elektronikus elérhetőségét; 
b) kapcsolattartójának nevét és elektronikus elérhetőségét, ha a kapcsolattartó az adatai           
kezeléséhez hozzájárult; 
c) azon ügyfajtákat, amelyekben az elektronikus ügyintézés lehetőségét az E-ügyintézési tv.           
és végrehajtási rendeleteinek szabályai szerint biztosítja; 
d) az általa nyújtott elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos szolgáltatások megnevezését; 
e) az igénybe venni kívánt SZEÜSZ és KEÜSZ szolgáltatások megnevezését, valamint 
f) az elektronikus ügyintézés biztosításának tervezett kezdő időpontját.” 
  
Az R. 137. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(6) A vállaló szerv a vállalt ügy felügyelet által történő nyilvántartásba vételét követően 30              
napon belül köteles a vállaláshoz szükséges SZEÜSZ és KEÜSZ szolgáltatásokhoz          
csatlakozni, és e  csatlakozás tényét haladéktalanul bejelenteni a felügyelet részére.” 
(9) Az R. 150. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„150. § Az alábbi nyilvántartások és adatbázisok adatai tekintetében – ha jogszabály            
eltérően nem rendelkezik – a nyilvántartást vagy adatbázist vezető együttműködő szerv,           
ennek hiányában a nyilvántartást vagy adatbázist működtető együttműködő szerv a KKSZB           
KEÜSZ útján köteles automatikus információátadási szolgáltatást nyújtani, vagy azt központi          
szolgáltatásként a KKSZB KEÜSZ szolgáltatójától igénybe venni, amelynek keretében         
biztosítja az alábbi nyilvántartásokban vagy adatbázisokban szereplő adatok automatikus         
információátadás útján történő átadásának lehetőségét: 
1. a központi címregiszter; 
2. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása; 
3. az ingatlan-nyilvántartás; 
4. a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis; 
5. az állami foglalkoztatási szerv feladatainak ellátásához szükséges adatbázis; 
6. az egységes szociális nyilvántartás; 
7. az elektronikus anyakönyvi nyilvántartás; 
8. a földhasználati nyilvántartás; 
9. a közepes és kis méretarányú állami topográfiai térképek; 
10. a nyugdíjbiztosítási nyilvántartás; 
11. az egészségbiztosítási nyilvántartás; 
12. a központi útiokmány-nyilvántartás; 
13. a közúti közlekedési nyilvántartás; 
14. a Magyar igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvány tulajdonosainak          
nyilvántartása; 
15. a kulturális örökségvédelmi nyilvántartás; 



16. a cégnyilvántartás; 
17. civil szervezetek nyilvántartása; 
18. a központi idegenrendészeti nyilvántartás; 
19. a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által kezelt nyilvántartási          
rendszerek; 
20. a kötvénynyilvántartás; 
21. az egyéni vállalkozók nyilvántartása; 
22. az egységes örökbefogadási nyilvántartás; 
23. a természetes személyek közhiteles országos adósságrendezési nyilvántartása; 
24. a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről és a mezőgazdasági         
üzemközpontokról vezetett nyilvántartás; 
25. hitelbiztosítéki nyilvántartás; 
26. gondnokoltak nyilvántartása; 
27. elektronikus ügyintézést igénybe vevő külföldiek személyi nyilvántartása.” 
  
Az R. 35. alcíme a következő 150/A. §-sal egészül ki: 
„150/A. § (1) Ha jogszabály a 150. §-ban megjelölt adatbázis vagy nyilvántartás tekintetében             
önálló adatfeldolgozót jelöl ki, az adatfeldolgozó feladata, hogy biztosítsa a 150. § szerint a              
KKSZB KEÜSZ útján az automatikus információátadás technikai lehetőségét, vagy annak          
lehetőségét, hogy azt központi szolgáltatásként az adatfeldolgozó a KKSZB KEÜSZ          
szolgáltatójától igénybe vegye. 
(2) Ha a 150. §-ban megjelölt adatbázist vagy nyilvántartást több szerv vezeti, a             
nyilvántartás vagy adatbázis működtetéséért felelős szerv a szakmai irányítást ellátó szerv           
egyetértésével csatlakozik a  KKSZB KEÜSZ szolgáltatáshoz. 
(3) Nem kell a KKSZB KEÜSZ-t igénybe venni az E-ügyintézési tv. 51. § (2) bekezdésében               
foglalt esetekben.” 
Az R. 155. §-a a következő (2) és (2a) bekezdéssel egészül ki: 
„(2) 2018. december 31-ig a 150. §-ban megjelölt együttműködő szervtől más együttműködő            
szerv az automatikus információátadást a KKSZB KEÜSZ-ön kívül 2018. január 1-jét           
megelőzően kiépített más információátadási csatornán is igénybe veheti, ha a csatorna           
megfelel a biztonságos elektronikus kapcsolattartás feltételének vagy a 14. § (2)           
bekezdésének. 
(2a) Az együttműködő szerv a 150. §-ban megjelölt feladatát 2019. január 1-jétől köteles             
ellátni.” 
(12) Az R. 155. §-a a következő (11a) és (11b) bekezdéssel egészül ki: 
„(11a) A (11) bekezdés szerinti integráció hiányában 2018. január 31-ig a folyamatban            
lévő, 2018. január 1-jét megelőzően indult olyan ügyekben, ahol a perkapu használatára            
2017. december 31-ig lehetőség volt, a polgári peres eljárások során a gazdálkodó szervezet             
vagy jogi képviselő által használt perkaput a gazdálkodó szervezet vagy jogi képviselő            
hivatalos elérhetőségének kell tekinteni, amelyre a bíróság a küldeményeit kézbesíti. A           
perkapu használatára a SZEÜSZ r. 2016. december 31-én hatályos szabályait kell alkalmazni. 



(11b) A (11) bekezdés szerinti integráció hiányában a perkapu szolgáltatás szolgáltatója           
2018. február 28-ig biztosítja, hogy a perkapu felhasználók az üzeneteikhez hozzáférjenek.” 
(13) Az R. 155. §-a a következő (20) és (21) bekezdéssel egészül ki: 
„(20) Az az ügyfél, aki KÜNY-regisztrációval nem rendelkezik, az ügyfélkapu elektronikus           
azonosítási szolgáltatását és az ahhoz kapcsolódó tárhelyet 2018. június 30-ig használhatja.           
Az érintett személyeket erről az ügyfélkapu elektronikus azonosítási szolgáltatás         
szolgáltatója első alkalommal 2018. január 31-ig, második alkalommal 2018. május 1. és            
2018. május 31. között tájékoztatja. 
(21) Az egyéni vállalkozó eltérő rendelkezése hiányában az egyéni vállalkozók          
nyilvántartásában 2017. december 31-én szereplő egyéni vállalkozó hivatalos elérhetősége az          
a KÜNY-tárhely, amellyel az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető szervvel 2017.          
december 31-ig a kapcsolatot tartotta. A KÜNY-t vezető szerv az egyéni vállalkozó            
nevében a KÜNY-regisztrációhoz kapcsolódó tárhely szolgáltatás kijelölt szolgáltatója        
közreműködésével a tárhely azonosításához szükséges adatokat a rendelkezési nyilvántartás         
és az egyéni vállalkozók nyilvántartása részére, mint az egyéni vállalkozó hivatalos           
elérhetőségét átadja.” 
(14) Az R. 38. alcíme a következő 155/A. és 155/B. §-sal egészül ki: 
„155/A. § (1) E rendeletnek az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos egyes          
kormányrendeletek módosításáról szóló 361/2017. (XI. 30.) Korm. rendelettel megállapított         
23/A. alcímében foglaltakat 2018. július 1-jéig az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 
(2) A Kormány rendeletében kijelölt szolgáltatótól igénybe venni kívánt SZEÜSZ vagy           
KEÜSZ esetén a szerződéskötést a piaci szereplő 2018. február 15-éig kezdeményezheti, e            
határidő elmulasztása esetén 2018. július 1-jét megelőzően a piaci szereplő nem köthet            
szerződést SZEÜSZ vagy KEÜSZ igénybevételére. 
(3) A (2) bekezdés szerinti kezdeményezésben a piaci szereplő megjelöli a SZEÜSZ vagy             
KEÜSZ használatára vonatkozó, tervezett napi kapacitásigényét. 
(4) A Kormány rendeletében kijelölt szolgáltató – ha a szerződéskötésnek nincs akadálya, azt             
a tulajdonosi jogokat vagy felügyeletet gyakorló miniszter jóváhagyta, és a kapacitás           
rendelkezésre áll – a szerződést 2018. június 30-ig köti meg. 
155/B. § Ha jogszabály alapján az elektronikus ügyintézést biztosító szervnek nem minősülő            
szerv feladata ellátására a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatást vesz           
igénybe, 2018. június 30-ig a 23/A. alcímben foglalt rendelkezések alkalmazása nélkül           
díjmentesen jogosult a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatás,         
valamint hivatali tárhely szolgáltatás igénybevételére.” 
(15) Az R. az 1. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki. 
6. § Az R. 
a) 1. § (1) bekezdésében a „(2) bekezdésben megjelölt” szövegrész helyébe a „(2) és (3)               
bekezdésben foglalt” szöveg, 
b) 38. § (1) bekezdésében az „által intézhető” szövegrész helyébe az „által kérelemre             
intézhető” szöveg, 
c) 40. § 1. pontjában az „a Kormányzati Ügyfélvonalhoz” szövegrész helyébe az „az             
országos telefonos ügyfélszolgálathoz” szöveg, 



d) 45. § (1) bekezdésében az „a telefonos” szövegrész helyébe az „az országos telefonos              
ügyfélszolgálat telefonos” szöveg, 
e) 47. § (1) bekezdésében az „a szerv működtetője” szövegrész helyébe az „az országos              
telefonos ügyfélszolgálat működtetője” szöveg, 
f) 76. §-ában a „napot” szövegrész helyébe a „munkanapot” szöveg, a „nap” szövegrész             
helyébe a „munkanap” szöveg, 
g) 84. § (5) bekezdésében a „napon” szövegrész helyébe a „munkanapon” szöveg, a „nap”              
szövegrész helyébe ma „munkanap” szöveg, 
h) 88. § (3) bekezdés b) pontjában a „napos” szövegrész helyébe a „munkanapos” szöveg, 
i) 89. § (3) bekezdésében a „tartja nyilván” szövegrész helyébe a „regisztrálja” szöveg, 
j) 89. § (6) bekezdésében a „bekezdés” szövegrész helyébe a „bekezdése” szöveg, 
k) 92. § (1) bekezdés d) pontjában a „hivatalos” szövegrész helyébe a „hivatalos             
elektronikus” szöveg, 
l) 127. § (3) bekezdés d) pontjában az „azonosítót” szövegrész helyébe a „leíró adatokat (a               
továbbiakban: attribútum)” szöveg, 
m) 134. § (1) és (8) bekezdésében a „SZEÜSZ” szövegrész helyébe a „KEÜSZ” szöveg, 
n) 134. § (8) bekezdés a) pontjában a „jogosult személy” szövegrész helyébe a „jogosult”              
szöveg, 
o) 134. § (9) bekezdés b) pontjában az „adatainak (a továbbiakban: attribútum)”            
szövegrész helyébe az „attribútumainak” szöveg, 
p) 134/B. § (1) bekezdésében az „a jogszabályban megjelölt” szövegrész helyébe az „egyes”             
szöveg, 
q) 138. § (7) bekezdésében az „a szolgáltatás nyújtásának megszüntetését” szövegrész           
helyébe az „a szolgáltatás nyújtásának megszűnését” szöveg 
lép. 
  
Hatályát veszti az R. 
a) 73. § (1) bekezdés d) pontjában a „(tértivevény)” szövegrész, 
b) 89. § (6) bekezdésében az „a) vagy b) pontja” szövegrész, 
c) 137. § (2) és (3) bekezdése, 
d) 139. §-a. 
  
Hatályba lép: 2017. december 1., 2018. január 1. 
MK. 207. 
2017. évi CLXX. törvény a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015.            
évi C. törvény végrehajtásáról 
  
Hatályba lép: 2017. december 19. 
  
2017. évi CLXXVIII. törvény az egyes családtámogatási tárgyú, valamint egyéb          
törvények módosításáról 
  



1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása 
- a rendszeres pénzellátás fogalma módosul, 
- az Szt. 42. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Nem jogosult                
ápolási díjra a hozzátartozó, ha) 
„b) – a tartós ápolást végzők időskori támogatása kivételével – rendszeres pénzellátásban            
részesül, és annak összege meghaladja az ápolási díj összegét, ide nem értve a (4) bekezdés               
szerinti esetet, valamint azt a táppénzt, amelyet az ápolási díj folyósításának időtartama alatt             
végzett keresőtevékenységéből adódó biztosítási jogviszony alapján – keresőképtelenné        
válása esetén – folyósítanak,”, 
- az Szt. a 44. §-át követően a következő alcímmel egészül ki: 
„Tartós ápolást végzők időskori támogatása 
44/A. § (1) Tartós ápolást végzők időskori támogatására jogosult az a személy, akinek az              
öregségi nyugdíjra való jogosultságát megállapították, ha 
a) azon napot megelőzően, amelytől kezdődően az öregségi nyugdíját megállapítják – ide            
nem értve az öregségi nyugdíj folyósítás nélküli megállapítását –, összeszámítva legalább 20            
éven át saját háztartásában ápolta, gondozta gyermekét, és 
b) az a) pontban foglaltakra figyelemmel az érintett időszakban ugyanazon gyermekre           
tekintettel ba) az e törvény alapján megállapított ápolási díjban részesült és azt részére a              
vizsgált időszakon belül legalább egy év időtartamban emelt összegű ápolási díjként vagy            
kiemelt ápolási díjként folyósították, illetve 
bb) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekére tekintettel a gyermekgondozási          
segélyről szóló 10/1982. (IV. 16.) MT rendelet 1. § (1) bekezdése vagy a családok              
támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 20. § (1) bekezdése alapján           
gyermekgondozási segélyben vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesült. 
(2) A tartós ápolást végzők időskori támogatására való jogosultság megállapítása iránti           
eljárásban elsődlegesen annak az időtartamnak a hosszát kell vizsgálni, ami alatt a            
kérelmező az e törvény alapján megállapított ápolási díjban részesült. Az (1) bekezdés b)             
pont bb) alpontja szerinti ellátás az érintett 20 éves időtartamon belül legfeljebb 10 év              
időtartamban vehető figyelembe. 
(3) A tartós ápolást végzők időskori támogatásának havi összege 50 000 forint. A támogatás a               
jogosultsági feltételek bekövetkezésének napjától, de legkorábban a kérelem benyújtását         
megelőző hatodik hónap első napjától állapítható meg. A támogatás a jogosultság kezdő            
hónapjára tekintettel is teljes összegben jár. 
(4) A tartós ápolást végzők időskori támogatása nem minősül nyugellátásnak.” 
  
2. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.             
módosítása 
  
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a             
továbbiakban: Gyvt.) 44.  § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A munkahelyi bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatás, amelyet a           
foglalkoztató, vagy a foglalkoztatóval kötött megállapodás alapján az 5. § s) pontja szerinti             



fenntartó tart fenn, elsősorban a foglalkoztatónál keresőtevékenységet folytató személyek         
gyermekei bölcsődei ellátásának biztosítására. A foglalkoztatóval kötött megállapodás        
alapján az 5. § s) pontja szerinti fenntartó által működtetett szolgáltatásra is a munkahelyi              
bölcsődére vonatkozó szakmai és finanszírozási szabályokat kell alkalmazni.” 
  
A Gyvt. 94. § (5a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(5a) A települési              
önkormányzat által fenntartott a) bölcsőde a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő         
férőhelyszáma legfeljebb 25%-áig, b) mini bölcsőde a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő          
férőhelyszáma legfeljebb 50%-áig az ellátási területén kívül lakóhellyel, ennek hiányában          
tartózkodási hellyel rendelkező gyermek ellátását is biztosíthatja, feltéve, hogy az ellátási           
területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező valamennyi bölcsődei         
ellátást igénylő és arra jogosult gyermek ellátását biztosítani tudja. 
  
3. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása 
  
Hatályba lép: 2017. december 12., 2018. január 1. 
  
2017. évi CLXXX. törvény egyes kulturális és sporttárgyú törvények, valamint egyes           
kapcsolódó törvények módosításáról 
  
Hatályba lép: 2017. január 14., 2018. január 1., 2018. január 2., 2018. április 1., 2019. június                
1., 2021. január 1., 2026. január 1. 
  
2017. évi CLXXXI. Törvény a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV.            
törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról 
1. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény módosítása 
2. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása 
  
Hatályba lép: 2017. december 31., 2018. január 1., 2018. április 1. 
  
2017. évi CLXXXII. Törvény a közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról 
1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása 
2. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása 
3. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása 
4. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának        
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosítása 
5. A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosítása 
  
Hatályba lép: 2017. december 12., 2018. január 1., 2018. július 1., 2018. december 31. 
  



2017. évi CLXXXIV. Törvény a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény           
módosításáról 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 41. § (3)             
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) Az ajánlatkérő előírhatja valamely kapcsolattartási forma alkalmazását, amely azonban          
nem sértheti a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét. A kizárólag elektronikus úton történő           
nyilatkozattétel – központi beszerző szerv eljárása, valamint a Miniszterelnökség által          
üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszeren keresztül lebonyolított közbeszerzési       
eljárás, továbbá a dinamikus beszerzési rendszer, elektronikus katalógus vagy elektronikus          
árlejtés alkalmazása esetének kivételével – nem követelhető meg az ajánlattevőktől.” 
  
A Kbt. 196. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) A 40. § 2018. április 15-én lép hatályba.” 
  
Hatályba lép: 2014. december 12., 2018. január 1. 
  
MK. 208. 
A Kormány 380/2017. (XII. 11.) Korm. rendelete az államháztartás számviteléről szóló           
4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról 
Hatályba lép:  2017. december 12., 2017. december 31., 2018. január 1. 
  
A Kormány 381/2017. (XII. 11.) Korm. rendelete a szociális, gyermekjóléti és           
gyermekvédelmi szolgáltatásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról 
Hatályba lép:  2018. január 18. 
  
MK. 209. 
A Kormány 384/2017. (XII. 12.) Korm. rendelete egyes gyermekvédelmi tárgyú          
kormányrendeleteknek a gyermekvédelmi és a büntetés-végrehajtási tárgyú       
jogszabályok változásából adódó módosításáról 
1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló          
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása 
2. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a           
gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet          
módosítása 
3. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi         
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló         
328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása 
4. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm.           
rendelet módosítása 
5. A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes           
kérdéseiről szóló 
513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása 



Hatályba lép: 2018. január 1. 
  
A Kormány 385/2017. (XII. 12.) Korm. rendelete az egyes közlekedésfejlesztési          
projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból       
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló          
345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról 
Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek        
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró         
hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1.            
melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 
  
Az R. 1/a. melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 
  
Hatályba lép: 2017. december 15. 
  
1. melléklet a 385/2017. (XII. 12.) Korm. rendelethez 
Az R. 1. melléklet 1. pontja a következő 1.284–1.297. alponttal egészül ki: 
(Egyes országos közúti közlekedési projektek és a hozzájuk kapcsolódó, nemzetgazdasági          
szempontból kiemelt jelentőségű beruházások listája) 
„1.284. EuroVelo 14 nemzetközi kerékpáros útvonal fővárosi szakaszainak fejlesztése. 
1.285. EuroVelo 6 nemzetközi kerékpáros útvonal fővárosi szakaszainak fejlesztése. 
1.286. Dél-Budapesti kerékpárosbarát fejlesztések. 
1.287. Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó. 
1.288. A budapesti közbringa-rendszer és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése. 
1.289. Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében. 
1.290. Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest X. kerületében. 
1.291. Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest XIX. kerületében. 
1.292. Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében. 
1.293. Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest IV. kerületében. 
1.294. Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest II. kerületében. 
1.295. Budapest–Fót kerékpárút XV. kerületen belüli szakasza. 
1.296. Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XII. kerületében. 
1.297. Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XI. kerületében.” 
  
MK. 210. 
A Kormány 393/2017. (XII. 13.) Korm. rendelete a polgári perrendtartásról szóló 2016.            
évi CXXX. törvény és az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény            
hatálybalépésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról 
  
Hatályba lép: 2018. január 1. 
  



A Kormány 394/2017. (XII. 13.) Korm. rendelete a belügyi feladatokat érintő és más             
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi CXXXIV. törvénnyel összefüggő         
Korm. rendeletek módosításáról 
  
1. A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél         
foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a         
közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a        
tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm.         
rendelet módosítása 
  
A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott         
munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati         
alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra        
vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban:           
45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet] 1. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki: 
„(11) A 7/A. § hatálya a közigazgatási szervnél foglalkoztatott a) közszolgálati           
jogviszonyban álló közszolgálati tisztviselőre, b) önkormányzati tanácsadóra és        
önkormányzati főtanácsadóra, c) jegyzőre, aljegyzőre és főjegyzőre kizárólag akkor terjed ki,           
ha a munkáltató döntése alapján az írásbeli jognyilatkozatok kiadmányozása és kézbesítése a            
Kttv. 226. § (3a) bekezdése alapján alkalmazásra kerül.” 
  
A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet a következő 7/A. §-sal egészül ki: „7/A. § (1) A                
közigazgatási szerv az elektronikus dokumentumként kiadott munkáltatói intézkedést a         
személyügyi nyilvántartásban elektronikus formában őrzi meg. 
(2) A személyi anyagban el kell helyezni a munkáltató által elektronikusan kiadmányozott            
jognyilatkozatokról készített, záradékolással ellátott hiteles papíralapú kiadmányt. 
(3) A kormányzati szolgálati vagy közszolgálati jogviszony fennállása alatt a közszolgálati           
tisztviselő kérésére a közigazgatási szerv az elektronikus dokumentumokat elektronikus         
formában átadja. 
(4) A kormányzati szolgálati vagy közszolgálati jogviszony megszűnésekor a közszolgálati          
tisztviselő részére – kérelmére – a közigazgatási szerv az elektronikus dokumentumokat           
elektronikus formában vagy annak záradékolással hitelesített papíralapú kiadmányaként        
átadja.” 
  
2. A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és         
védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.)           
Korm. rendelet módosítása 
  
Hatályba lép: 2018. január 1., 2018. május 10. 
  
MK. 212. 



A Kormány 402/2017. (XII. 15.) Korm. rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális            
ellátásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról 
  
1. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása 
  
2. A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók       
akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók      
foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm.         
rendelet módosítása 
  
Az Mmtr. a rehabilitációs tanácsadóra vonatkozó alcímmel egészül ki. 
  
Hatályba lép:  2017. december 16., 2018. január 1. 
  
MK. 213. 
Az igazságügyi miniszter 18/2017. (XII. 15.) IM rendelete a hatósági letétről, valamint a             
közigazgatási hatósági eljárás során zár alá vett vagy lefoglalt dolgok tárolásáról és            
értékesítéséről 
  
Hatályba lép: 2018. január 1-jén. 
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell            
alkalmazni. Hatályát veszti a hatósági letétről és a lefoglalt dolgok tárolásának és            
értékesítésének részletes szabályairól szóló 40/2009. (IX. 15.) IRM rendelet. 
  
MK. 214. 
2017. évi CLXXXVI. törvény a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes          
hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról 
  
1. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosítása 
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban:            
Átv.) 24/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Az állatvédelmi             
hatóság a 24/A. § szerinti engedélyezési eljárásban jogosult kezelni a 42/A. § (4) bekezdés              
a)–h) pont szerinti adatokat.” 
Az Átv. 42/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A transzponderrel              
megjelölve tartható ebekről az állat tartója és más személyek jogainak, személyi           
biztonságának és tulajdonának védelme, valamint az ebrendészeti feladatok ellátása céljából          
nyilvántartást kell vezetni (a továbbiakban: ebnyilvántartás).” 
Az Átv. 42/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: „(1a) Az állatvédelmi hatóság a               
veszélyes ebek hatékony azonosítása érdekében az ebnyilvántartásban rögzíti az eb          
veszélyessé nyilvánításának tényét.” 



Az Átv. 42/B. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(3) A települési,                
fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül          
igazgatott terület tekintetében a Fővárosi Önkormányzat az ebösszeírás alapján a (2)           
bekezdésben foglalt adatokat összeveti az ebnyilvántartásban rögzített adatokkal, és eltérés          
esetén adatot szolgáltat az ebnyilvántartás működtetőjének. (4) Az ebnyilvántartás         
működtetőjének kérésére a Magyar Állatorvosi Kamara köteles a nyilvántartott ebekről adatot           
szolgáltatni.” 
  
2. A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosítása 
32. § (1) A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 49. § (6)                
bekezdése a következő c) ponttal egészül ki: 
(A közgyűlés azonnali hatállyal felmenti a tisztségviselőt, visszavonja a társasház-kezelői, az           
ingatlankezelői tevékenység végzésére vonatkozó megbízatást, ha) 
„c) a tisztségviselő a megválasztását követően legkésőbb a jogszabályban előírt határidőn           
belül nem kezdeményezi nyilvántartásba vételét az ingatlanügyi hatóságnál.” 
(2) A Ttv. a következő IV/A. fejezettel egészül ki: 
„IV/A. FEJEZET 
A TÁRSASHÁZI TISZTSÉGVISELŐK NYILVÁNTARTÁSA 
55/A. § (1) A társasházi tisztségviselők nyilvántartásának célja, hogy a közösség ügyintézését            
ellátó tisztségviselők e törvényben meghatározott adatainak országosan nyilvános        
közzétételével megvalósuljon a társasházak működésének transzparenciája, a jegyző        
társasházak felett gyakorolt törvényességi felügyeletének hatékonysága biztosított legyen,        
továbbá a társasházak és a közösség jogait és kötelezettségeit érintő hatósági eljárások során             
a megfelelő kapcsolattartást elősegítse. 
(2) A közgyűlés által megválasztott közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke a            
közösség ügyintézését ellátó tevékenységet csak akkor láthat el, ha a tisztség keletkezésének            
tényét az ingatlanügyi hatóság – az erre irányuló kérelme alapján – az            
ingatlan-nyilvántartásba – a társasház törzslapra – feljegyezte. 
55/B. § (1) A tisztség keletkezésének ténye tartalmazza 
a) a közösség ügyintézését ellátó közös képviselőnek vagy intézőbizottság elnökének 
aa) természetes személy esetén családi és utónevét, lakcímét, 
ab) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén nevét,           
székhelyét, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, 
ac) tisztségét, a tisztség keletkezésének és megszűnésének időpontját, illetve ha a           
tisztségviselő a közösség ügyeinek intézését ügyvivőként látja el, ennek tényét és határidejét,            
valamint 
ad) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén – valamint ha a              
természetes személy tisztségviselő bejelenti – az elektronikus levélcímét, telefonos         
elérhetőségét, 
b) a társasházközösség nevét. 



(2) A közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke a közgyűlés által elfogadott             
számviteli szabályok szerinti beszámolót benyújtja az ingatlanügyi hatósághoz. A         
beszámoló benyújtásának tényét az  ingatlanügyi hatóság a társasház törzslapra feljegyzi. 
55/C. § A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv az általa üzemeltetett           
honlapon – bárki számára korlátozásmentes hozzáférést biztosítva – közzéteszi a társasházi           
tisztségviselők e fejezetben meghatározott adatait, a társasházak számviteli szabályok         
szerinti beszámolóit, valamint a  társasház közösségének nevét, címét, helyrajzi számát. 
55/D. § A közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke látja el a nyilvántartásba vétellel              
és az  adatváltozás bejelentésével kapcsolatos, jogszabályban foglalt feladatait.” 
(3) A Ttv. a következő 64/A. §-sal egészül ki: 
„64/A. § A közgyűlés által megválasztott közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke a             
közösség ügyintézését ellátó tevékenységet 2019. május 1. napjáig – nyilvántartásba vételtől           
függetlenül – elláthatja, ha a tevékenység végzésére való jogosultságát, hitelt érdemlő módon            
igazolja.” 
(4) A Ttv. 65. §-a a következő 3. ponttal egészül ki: 
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy) 
„3. a társasházi tisztségviselők nyilvántartásával kapcsolatosan a nyilvántartásba vétel, az          
adatváltozás bejelentés és a beszámoló benyújtásának rendjét, feltételeit, a nyilvántartás          
személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát, a nyilvántartás vezetésére és az elektronikus           
kapcsolattartásra vonatkozó részletes eljárási szabályokat, a közös képviselő vagy az          
intézőbizottság elnökének tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségeit, valamint a        
jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem tartásának esetén          
alkalmazandó jogkövetkezményeket rendeletben állapítsa meg.” 
(5) A Ttv. 66. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„66. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az e törvény szerinti üzletszerűen végzett             
társasházkezelői, valamint üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenység folytatásának       
részletes feltételeit, a tevékenység bejelentésének és a tevékenységet folytatókról vezetett          
nyilvántartásnak a személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát, továbbá a bejelentésre és           
a  nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat rendeletben szabályozza.” 
  
3. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása 
  
4. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei           
kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő       
törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény módosítása 
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei          
kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő       
törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) a következő           
16/A. §-sal egészül ki: 
„16/A. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal jogosult a fellebbezés elbírálására és az              
Ákr.-ben a felügyeleti szervre ruházott jogkörök gyakorlására, ha az elsőfokú hatóság a            



járási (fővárosi kerületi) hivatal vagy a helyi önkormányzat államigazgatási hatáskörben          
eljáró jegyzője, főjegyzője. 
(2) A járási (fővárosi kerületi) hivatal vagy a helyi önkormányzat jegyzője, főjegyzője            
államigazgatási hatáskörébe tartozó döntés tekintetében az (1) bekezdéstől eltérően törvény          
vagy kormányrendelet más hatóságot jelölhet ki a fellebbezés elbírálására és a felügyeleti            
jogkör gyakorlására.” 
  
A Khtv. a következő 19/B. §-sal egészül ki: 
„19/B. § (1) A járási (fővárosi kerületi) hivatal kormányrendeletben meghatározott          
jogszabálysértések ellenőrzésére és jogkövetkezményeinek alkalmazására egyszerűsített      
hatósági ellenőrzési hatáskört gyakorol. 
(2) Az egyszerűsített hatósági ellenőrzési hatáskörben eljárva a járási (fővárosi kerületi)           
hivatal az e törvényben és az egyszerűsített hatósági ellenőrzésre vonatkozó          
kormányrendeletben meghatározott eljárási szabályokat alkalmazza. 
(3) A járási (fővárosi kerületi) hivatal egyszerűsített hatósági ellenőrzési hatáskörben hozott           
döntésével szemben fellebbezésnek nincs helye.” 
 (3) A Khtv. 21/A. §-a a következő d) ponttal egészül ki: 
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy) 
„d) a járási (fővárosi kerületi) hivatal egyszerűsített hatósági ellenőrzésére vonatkozó eljárási           
szabályokat” (rendeletben határozza meg.) 
  
5. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása 
68. § (1) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 137. §               
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) Az (1) bekezdéstől eltérően a szerződés nem semmis, ha kiemelkedően fontos            
közérdek fűződik a szerződés teljesítéséhez. A szerződéshez közvetlenül kapcsolódó         
gazdasági érdek (így különösen a késedelmes teljesítésből, az új közbeszerzési eljárás           
lefolytatásából, a szerződő fél esetleges változásából vagy az érvénytelenségből következő          
kötelezettségekből eredő költség) nem tekinthető kiemelkedően fontos közérdeknek, a         
szerződés érvényességéhez fűződő további gazdasági érdekek pedig kizárólag akkor, ha a           
szerződés érvénytelensége 
aránytalan következményekkel járna.” 
  
A Közbeszerzési Döntőbizottság eljárására az általános közigazgatási rendtartásról szóló         
2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni a Kbt., valamint             
a Kbt. felhatalmazása alapján alkotott végrehajtási rendelet kiegészítő vagy eltérő          
rendelkezéseinek figyelembevételével. A Közbeszerzési Döntőbizottság eljárására vonatkozó       
részletszabályok nagy mértékben módosultak. 
  
Változnak továbbá többek között a közbeszerzési jogsértés miatti semmisség         
jogkövetkezményeivel összefüggő polgári jogi igény érvényesíthetőségének feltételei,       
valamint a szerződés közbeszerzési jogsértés miatti érvénytelensége megállapítása vagy az          



érvénytelenség jogkövetkezményei alkalmazásának, az ezekkel kapcsolatos perindításnak a        
feltételei. 
  
6. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény eltérő szöveggel            
történő hatályba léptetése 
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)            
42.  §-a a  következő szöveggel lép hatályba: 
„42. § [Kérelem teljes eljárásban való elbírálása] 
Ha az automatikus döntéshozatali eljárásban és a sommás eljárásban hozott döntéssel           
szemben fellebbezésnek nincs helye, a döntés közlését követő öt napon belül az ügyfél             
kérheti, hogy a hatóság a kérelmét ismételten, teljes eljárásban bírálja el.” 
  
Az Ákr. 116. §-a a következő (5) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba: 
„(5) A (2) bekezdésben foglalt esetekben sincs helye fellebbezésnek, ha törvény a            
fellebbezést kizárja.” 
  
7. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási          
perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények       
módosításáról szóló 2017. évi L. törvény eltérő szöveggel történő hatályba léptetése 
Az Ákr. módtv. 248. § (3) bekezdésének a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII.             
törvény 7. § (2) bekezdését módosító rendelkezése a „két hónap” szövegrész helyett „két             
hónap. Az önkormányzat jegyzőjének döntése ellen nincs helye fellebbezésnek” szöveggel          
lép hatályba. 
78. § Nem lép hatályba az Ákr. módtv. 
1. 10. § (5) bekezdése, 
2. 43. § (1) bekezdése, 
3. 45. § a) pontja, 
4. 24. alcíme, 
5. 56. § c) pontja, 
6. 62. § d) pontja, 
7. 73. § (1) bekezdése, 
8. 110. §-a, 
9. 136. § 6. és 7. pontja, 
10. 178. § (3) bekezdése, 
11. 196. §-a, 
12. 218. § a) pontja, 
13. 221. § d) pontja, 
14. 266. § a) pontja, 
15. 356. § (4) bekezdése, 
16. 443. § (2), (3), (4) és (7) bekezdése, 
17. 464. § d) pontja, 
18. 492. §-a. 



  
Hatályba lép: 2017. december 31., 2018. január 1., 2018. július 1., 2019. január 1. 
  
2017. évi CXCI. törvény a pénzügyi közvetítőrendszer hatósági felügyeletét érintő egyes           
törvények módosításáról 
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, e) a versenyfelügyeleti eljárásra, és f) a Magyar Nemzeti Banknak            
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) és (5)–(9)              
bekezdéseiben, valamint a bizalmi vagyonkezelőkről és a tevékenységük szabályairól szóló          
2014.  évi XV. törvényben meghatározott feladatköreivel összefüggő hatósági eljárásokra.” 
  
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási         
perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények       
módosításáról szóló 2017. évi L. törvény (a továbbiakban: Módtv.) 475. § (7) bekezdése a              
következő szöveggel lép hatályba: „(7) A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek          
biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvény         
112. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a § a következő (4)               
bekezdéssel egészül ki: „(3) A szanálási feladatkörében eljáró MNB a feladatkörébe tartozó            
ügyben az Ákr. 65. §-át azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy az irat eredeti vagy közhiteles               
másolati példányának, illetve hiteles fordításának benyújtására hívhatja fel az ügyfelet. 
  
Nem lép hatályba a Módtv. a) 456. § (2)–(3), (6)–(8), (12), (14), (16), (21) és (23) bekezdése,                 
b) 457. § 1., 3., 7. és 16. pontja, c) 458. § 1., 2. és 6. pontja, d) 477. § b) pontja, e) 522. § (1)                          
bekezdése. 
  
Hatályba lép: 2017. december 19.,  2018. január 1. 
  
2017. évi CXCII. törvény egyes oktatási, szakképzési és felnőttképzési törvények és az            
azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról 
  

1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása 
  
Hatályba lép: 2017. december 21., 2018. január 1.,  2018. július 1., 2019. január 1. 
  
2017. évi CXCIII. törvény a fiatalok életkezdési támogatásának kiterjesztésével         
kapcsolatos törvénymódosításokról 
1. A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosítása 
A Fétám tv. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 



„(1) A Start-számla követelés – utoljára a gyermek 18. életéve betöltésének napjáig –             
kiegészíthető 
a) természetes személy által történő befizetéssel; 
b) magyarországi települési önkormányzat által a rendeletében meghatározott feltételekkel         
történő befizetéssel azzal, hogy az önkormányzati rendelet az életkezdési támogatás          
felhasználására vonatkozó korlátozást csak az önkormányzat által befizetett összeg vagy          
összegek mértékéig tartalmazhat.” 
  
Hatályba lép: 2018. január 1. 
  
MK. 216. 
A Kormány 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelete az elektronikus közbeszerzés részletes           
szabályairól (kötelező elektronikus kommunikáció az EKR-en keresztül, kötelező        
regisztráció) 
  
Hatályba lép: 2018. január 1. 
A rendelet rendelkezéseit a Kbt. 196. § (3) bekezdésével összhangban 2018. április 15.             
napjától kell alkalmazni. 
A rendelet – az alábbi kivétellel – a 2018. január 1. és 2018. április 14. közötti időszakban                 
megkezdett beszerzésekre, közbeszerzési eljárásokra, közbeszerzési eljárás alapján megkötött        
szerződésekre abban az esetben alkalmazandó, ha az ajánlatkérő a Kbt. 41. § (3) bekezdése              
alapján az EKR-ben történő lebonyolítást írja elő. 
  
Amennyiben az ajánlatkérő úgy dönt, hogy elektronikus árlejtést kíván lefolytatni, egyúttal           
köteles előírni az  EKR alkalmazását is. 
  
A központi beszerző szervek által alkalmazott informatikai rendszereknek a 2. § (8)            
bekezdésében foglalt feltételeknek 2018. április 15. napjáig kell megfelelniük. 
Minden, a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékében szereplő        
szaktanácsadó legkésőbb 2018. március 1-jéig köteles az EKR-ben történő regisztrációját          
kezdeményezni. 
Minden, a Kbt. szerint ajánlatkérőnek minősülő szervezet – a Kbt. 5. § (2)–(4) bekezdése              
szerinti ajánlatkérő kivételével – köteles legkésőbb 2018. március 1-jéig az EKR-ben a            
szervezet regisztrációját kezdeményezni. 
Azon természetes személy vagy szervezet, aki az EKR-ben a (4) és (5) bekezdés szerinti              
regisztrációját 2017. november 15. és 2017. december 31. között kezdeményezte, 2018.           
január 1-jét követően nem köteles a regisztrációt megismételni. 
A 2018. január 1-jét megelőzően elektronikusan megkezdett eljárásokra a közbeszerzési          
eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az        
elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Korm. rendeletnek az eljárás           
megindításakor hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. 
  



Hatályát veszti a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási        
cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007.         
(X. 4.) Korm. rendelet 2–6. §-a és 12–26. §-a. 
A Kormány 426/2017. (XII. 19.) Korm. rendelete az államháztartásról szóló törvény           
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról 
  
MK. 218. 
2017. évi CC. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános            
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény módosításáról 
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.           
évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: e-ügyintézési tv.) 27. §-a a következő (4)–(6)            
bekezdéssel egészül ki: 
„(4) A Kormány rendeletében meghatározza azon elektronikus ügyintézést biztosító         
szerveket, amelyek az e törvényben foglalt feltételeket önhibájukon kívül nem tudják           
teljesíteni (a továbbiakban együtt: önhibán kívüli akadályozottság). Önhibán kívüli         
akadályozottság esetén az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a Második vagy a           
Harmadik Részben foglaltakat nem alkalmazza. 
(5) A (4) bekezdés szerinti önhibán kívüli akadályozottság esetén az e törvény szerinti             
elektronikus kapcsolattartásra nincs lehetőség, az elektronikus kapcsolattartás       
vonatkozásában az elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelet elektronikus ügyintézésre        
nem kötelezettnek kell tekinteni. 
(6) A Kormány (4) bekezdés szerinti rendeletében meghatározza az önhibán kívüli           
akadályozottság időtartamát, valamint meghatározhatja azon, az érintett szerv feladat- és          
hatáskörébe tartozó ügyeket, amelyek esetében az önhibán kívüli akadályozottság nem áll           
fenn.” 
  
Az e-ügyintézési tv. 105. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki: 
„(5a) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg 
a) az önhibán kívüli akadályozottság hatálya alatt álló elektronikus ügyintézést biztosító           
szerveket, 
b) azon, az a) pont szerinti szerv feladat- és hatáskörébe tartozó ügyeket, amelyek esetében              
az  önhibán kívüli akadályozottság nem áll fenn, és 
c) az önhibán kívüli akadályozottság időtartamát.” 
  
Hatályba lép: 2017. december 21. 
  
2017. évi CCI. törvény a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény            
módosításáról 
  
Hatályba lép: 2017. december 21. 
  



2017. évi CCIII. törvény a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, valamint a             
turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény          
módosításáról 
1. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosítása 
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a               
következő rendelkezés lép: (Felhatalmazást kap a Kormány, hogy) „f) a          
szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeit, a      
szálláshely-üzemeltetési bejelentésnek rendjét és feltételeit, valamint a szálláshelyek        
nyilvántartásának személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát és a nyilvántartás         
vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat, a szálláshely-szolgáltató tájékoztatási és         
adatszolgáltatási kötelezettségeit, az adatszolgáltatás rendjét, továbbá a jogszabályban vagy         
hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó         
jogkövetkezményeket,” (rendeletben állapítsa meg.) 
  
Hatályba lép: 2019. január 1. 
  
A Kormány 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelete az anyakönyvezési feladatok          
ellátásának részletes szabályairól 
  
Hatályba lép: 2018. január 1., 2018. február 1. 
MK. 220. 
Az igazságügyi miniszter 20/2017. (XII. 21.) IM rendelete az új polgári perrendtartásról és az              
ügyvédi tevékenységről szóló törvénnyel összefüggő, valamint egyéb igazságügyi tárgyú         
miniszteri rendeletek módosításáról 
  
Többek között a tanú megjelenésével felmerülő költségek megtérítésére vonatkozó         
rendelkezések módosulnak, illetve a hagyatéki leltár nyomtatványának adattartalma változik. 
  
Hatályba lép: 2018. január 1., 2019. január 1. 
  
A Kormány 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelete az államháztartásról szóló törvény           
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a Modern Városok           
Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.          
rendelet 13. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3a) Ha a (3) bekezdés szerinti előirányzatok meghatározott része felett tárca nélküli            
miniszter rendelkezik, ezen előirányzatok tekintetében a (3) bekezdésben meghatározott         
tárgykörök szabályozására a tárca nélküli miniszter tevékenységét jogszabály alapján segítő          
minisztériumot vezető miniszter a  tárca nélküli miniszter egyetértésével jogosult.” 
  
Az R1. 13. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki: 



„(3b) A (2) bekezdésben meghatározott szempontok figyelembevételével belső        
szabályzataiban rendelkezik 
a) az önkormányzati hivatal a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat, 
b) a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv a társulás, és 
c) a térségi fejlesztési tanács munkaszervezete a térségi fejlesztési tanács sajátos tervezési,            
gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatairól, vagy        
ezekről külön szabályzatot készít.” 
  
Az R1. 76. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 
„(4) Ha a fejlesztési, beruházási célú költségvetési támogatásból származó átmenetileg szabad           
pénzeszközt a helyi önkormányzat kedvezményezett állampapír vásárlásával hasznosítja, a         
támogatási szerződés előírhatja a lekötés időtartamáról szóló dokumentum benyújtásának         
kötelezettségét.” 
  
Az R1. a következő 95/A. §-sal egészül ki: 
„95/A. § Nem tekinthető a költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevételének,         
támogatási céltól eltérő felhasználásának, ha a helyi önkormányzat kedvezményezett a          
fejlesztési, beruházási céllal nyújtott költségvetési támogatásból származó átmenetileg szabad         
pénzeszközt állampapír vásárlásával hasznosítja, feltéve, hogy a támogatási cél határidőben          
történő megvalósulását ez nem veszélyezteti. A helyi önkormányzat kedvezményezett az így           
elért hozamot, kamatbevételt kizárólag a támogatott tevékenységgel kapcsolatos kiadásokra         
használhatja fel.” 
  
Az R1. 13. § (2) bekezdésében a „pénzügyi” szövegrész helyébe az „a költségvetési szerv              
előirányzatait terhelő pénzügyi” szöveg lép. 
  
Az R1. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 
  
Hatályba lép: 2017. december 22. 15 órakor, 2018. január 1. 
  
MK. 222. 
Az igazságügyi miniszter 21/2017. (XII. 22.) IM rendelete a polgári perben és a             
közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról 
1. § (1) Ha a fél a polgári perben a polgári perrendtartásról szóló törvény szerint jogi                
képviselő nélkül jár el, – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – e rendelet 
a) 1. mellékletében meghatározott nyomtatványon kell előterjesztenie a keresetlevelet, 
b) 2. mellékletében meghatározott nyomtatványon kell előterjesztenie a keresetet tartalmazó          
iratot, 
c) 3. mellékletében meghatározott nyomtatványon kell előterjesztenie a keresettel, a          
viszontkeresettel és a beszámítással szembeni írásbeli ellenkérelmet, 
d) 4. mellékletében meghatározott nyomtatványon kell előterjesztenie a        
viszontkereset-levelet, 



e) 5. mellékletében meghatározott nyomtatványon kell előterjesztenie a beszámítást         
tartalmazó iratot. 
(2) Ha a fél a polgári perrendtartásról szóló törvény szerint jogi képviselő nélkül jár el, e                
rendelet 
a) 6. mellékletében meghatározott nyomtatványon kell előterjesztenie a gondnoksági per, 
b) 7. mellékletében meghatározott nyomtatványon kell előterjesztenie a házassági per, 
c) 8. mellékletben meghatározott nyomtatványon kell előterjesztenie a munkaügyi per, 
d) 9. mellékletében meghatározott nyomtatványon kell előterjesztenie a végrehajtás         
megszüntetése és korlátozása iránt indított per, 
e) 10. mellékletében meghatározott nyomtatványon kell előterjesztenie a végrehajtási         
igényper, 
f) 11. mellékletében meghatározott nyomtatványon kell előterjesztenie a végrehajtási         
eljárásba történő bekapcsolódás engedélyezése iránti per, 
g) 12. mellékletében meghatározott nyomtatványon kell előterjesztenie a jegyző         
birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti per megindítására szolgáló         
keresetlevelet. 
(3) Ha a fél közigazgatási perben jogi képviselő nélkül jár el, a keresetlevelet – a (4)                
bekezdésben foglalt kivétellel – e rendelet 13. mellékletében meghatározott nyomtatványon is           
előterjesztheti. 
(4) Ha a fél jogi képviselő nélkül jár el, e rendelet 14. mellékletben meghatározott              
nyomtatványon is előterjesztheti a mulasztási per megindítására szolgáló keresetlevelet. 
2. § Ha a nyomtatványon szereplő sorok, szövegablakok nem elegendőek az adatok,            
kérelmek rögzítéséhez, az érintett adatokat, kérelmeket az eredeti nyomtatvánnyal         
megegyező részt tartalmazó pótlapo(ko)n kell rögzíteni, a pótlapo(ka)t be kell sorszámozni és            
az(oka)t a nyomtatványhoz kell csatolni. A nyomtatványban fel kell tüntetni, hogy a            
nyomtatvány mely pontjai esetében mely sorszámú pótlap kerül csatolásra. 
  
Hatályba lép: 2018. január 1. 
  
Az igazságügyi miniszter 23/2017. (XII. 22.) IM rendelete a közigazgatási hatósági           
eljárásban közreműködő tolmácsok és jelnyelvi tolmácsok díjazásának szabályairól 
  
Hatályba lép: 2018. január 1. 
  
Az igazságügyi miniszter 25/2017. (XII. 22.) IM rendelete az általános közigazgatási           
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes         
igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 
  
Hatályba lép: 2018. január 1., 2018. január 2. 
  
MK. 224. 



A Kormány 440/2017. (XII. 27.) Korm. rendelete az állami vagyonnal való           
gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról 
1. § Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 2. § (1)                
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A tulajdonjognak az állam javára történő megszerzésére irányuló jogügylet megkötésére,           
az állam javára vételi jog szerződéssel történő alapítására a tulajdonosi joggyakorló előzetes            
egyetértését követően kerülhet sor. Nem vonatkozik ez a rendelkezés azon esetekre, ha 
a) az államot megillető elővásárlási jog gyakorlásának, illetve a tulajdonszerzést          
eredményező jogügylet megkötésének jogosultját vagy kötelezettjét jogszabály állapítja meg, 
b) a beszerzés 
ba) a kulturális örökség védelméért felelős miniszter (e § alkalmazásában a továbbiakban:            
miniszter) által, 
bb) – amennyiben kulturális örökségvédelem körébe tartozó közfeladatot lát el – a miniszter             
tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami tulajdonú gazdasági társaság, vagy az irányítása           
alá tartozó költségvetési szerv által, a miniszter által jóváhagyott vásárlási szabályzat alapján            
történik, 
c) a tulajdonjog megszerzésére törvényben előírt kötelezettség áll fenn, vagy 
d) a tulajdonjog megszerzésére – a 2/A–2/C. § szerinti kivétellel – nem a b) pont bb)                
alpontja szerinti szervezet beszerzése útján, közgyűjteményben történő elhelyezés céljából         
kerül sor. 
  
Hatályba lép: 2017. december 28. 
  
MK. 226. 
A Miniszterelnökséget vezető miniszter 40/2017. (XII. 27.) MvM rendelete az          
elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos       
szabályokról 
  
Hatályba lép: 2018. január 1. 
  
  
  
  
MK. 227. 
A Kormány 455/2017. (XII. 27.) Korm. rendelete a világörökség védelmével          
összefüggésben a magyar államot megillető elővásárlási jog gyakorlásának szabályairól 
  
Hatályba lép: 2017. december 28. 
  
MK. 229. 



A Kormány 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelete az általános közigazgatási          
rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kormányrendeletek       
módosításáról 
  
1. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI.            
törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása 
2. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló          
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása 
3. A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti         
szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt           
személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása 
4. A munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a           
munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet módosítása 
5. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.)           
Korm. rendelet módosítása 
A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.)          
Korm. rendelet [a továbbiakban: 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet] 3. § (2) és (2a)              
bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„(2) Az igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul. A kérelemnek a 2. számú             
mellékletben meghatározott adatokat kell tartalmaznia. A kérelem benyújtásakor igazolni         
kell a 2. § szerinti jogosultságot. Ha az ügyfél nem személyesen vagy nem az (1) bekezdés                
szerinti hatóságnál nyújtja be kérelmét, a kérelem tartalma a kérelmező képmásaként egy            
darab igazolványkép. 
(2a) Az igazolvány kiadására irányuló eljárás ügyintézési határideje 20 nap.” 
  
A 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki: 
„(2b) Az eljárásban a bizonyítékok az ügyfél nyilatkozatával nem pótolhatóak.” 
  
A 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés              
lép: 
„(3) A 2. § szerinti jogosultság elsősorban az 1. számú melléklet szerinti irattal igazolható,              
vagy ha az nem áll rendelkezésre, a súlyos mozgáskorlátozott személy          
közlekedőképességének minősítését elősegítő, rendelkezésre álló orvosi dokumentációval és        
egyéb iratokkal. Ez utóbbi esetben a járási hivatal a közlekedőképességet szakkérdésként           
vizsgálja. A közlekedőképesség vizsgálatára egyebekben a Kr. szabályait kell alkalmazni.” 
  
A 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a következő 10/A. §-sal egészül ki: 
„10/A. § A közlekedési igazgatási hatóság a parkolási igazolvány nyilvántartás adatai           
alapján a nyilvántartásba bejegyzett jogosult adatairól, kérelmére, hatósági bizonyítványt         
állít ki – az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben meghatározott feltételek           
fennállása és személyesen történő benyújtás esetén – automatikus döntéshozatal útján.” 
  



6. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési         
eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása 
7. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III.           
27.) Korm. rendelet módosítása 
8. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának,          
valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet          
módosítása 
9. Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.)           
Korm. rendelet módosítása 
Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm.           
rendelet [a továbbiakban: 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet] 7. § (2) bekezdése helyébe a              
következő rendelkezés lép: 
„(2) A bírság kiszabásáról szóló végleges határozatot, valamint – ha jogszabály a befizetési             
határidő meghosszabbítását, illetve a részletfizetést lehetővé teszi – a határidő          
meghosszabbításáról, illetve a részletfizetés engedélyezéséről szóló végleges végzést az         
építésügyi hatóság köteles közölni az érintett ingatlan tulajdonosával is, ha az nem azonos a              
kötelezettel.” 
  
Hatályát veszti a 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése. 
  
10. A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII.          
7.) Korm. rendelet módosítása 
A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.)          
Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés a) pontjában az „a közigazgatási hatósági eljárás általános              
szabályairól szóló törvényben meghatározottak” szövegrész helyébe az „a Polgári         
Törvénykönyvről szóló törvény” szöveg lép. 
  
11. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a           
gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet          
módosítása 
A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság           
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban:           
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet] 2.  § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) A fővárosi és megyei kormányhivatalnak a gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági           
ügyeiben a  miniszter a felügyeleti szerv.” 
A 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet „A gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében           
eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal hatásköre” alcíme a következő 20/A. §-sal egészül            
ki: 
„20/A. § A gyámhatóság a Gyvt. 140. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilvántartás              
adatai alapján az ellátás jogosultjának tekintetében, kérelmére, hatósági bizonyítványt állít ki           
– az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben meghatározott feltételek         



fennállása és a kérelem személyesen történő benyújtása esetén – automatikus döntéshozatal           
útján.” 
A 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésében a „hatóság” szövegrész helyébe              
a „hatóság és a felügyeleti szerv” szöveg lép. 
12. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről           
szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása 
13. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.)              
Korm. rendelet módosítása 
A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm.               

rendelet [a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 10. §-a a következő (4a)             
bekezdéssel egészül ki: 
„(4a) A zajkibocsátási határértéket megállapító határozatnak tartalmaznia kell 
a) a rendelkező részben: 
aa) a zajkibocsátási határérték mértékét külön az éjjeli és a nappali időszakra, 
ab) a zajforrás közvetlen hatásterületén elhelyezkedő, zajtól védendő területek helyrajzi          
számát, a védendő épületek címét, 
ac) a zajkibocsátási határérték teljesülésének pontos helyét, 
ad) a zajforrás üzemeltetésére vonatkozó korlátozásokat, és 
ae) a zajkibocsátás csökkentése érdekében tervezett intézkedések végrehajtására vonatkozó         
kötelezést, az  egyes intézkedések végrehajtásának határidejét, valamint 
b) az indokolásban: 
ba) a zajforrás hatásterületén található védendő területek településrendezési terv szerinti          
besorolását, és 
bb) a zajforrás hatásterületén elhelyezkedő épületek Építményjegyzék szerinti besorolását.” 
  
A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés              
lép: 
„(1) A 26. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti zajbírság megállapítása iránti eljárásban a              
környezetvédelmi hatóság – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – figyelembe veszi az általa             
végzett eseti zajmérésről készített jegyzőkönyvet vagy feljegyzést.” 
  
A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 32. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés              
lép: 
„(3) A rezgésbírság megállapítása iránti eljárásban a környezetvédelmi hatóság az általa – a             
zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás        
ellenőrzésének módjáról szóló rendelet szerint – végzett megalapozó vizsgálatról készített          
jegyzőkönyvet vagy feljegyzést figyelembe veszi.” 
  
A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet „Jogutódlás” alcím címe és 33/A. §-a helyébe a              
következő alcím cím és rendelkezés lép: 
„Zaj vagy rezgés mérésével kapcsolatos szabályok 



33/A. § (1) A környezetvédelmi hatóság vagy az ügyfél által végzett joghatással járó             
zajmérés (a továbbiakban: joghatással járó zajmérés) csak hitelesített és 1. pontossági           
osztályú zajmérő műszerrel végezhető. 
(2) A joghatással járó eseti zaj- vagy rezgésmérésről mérési jegyzőkönyvet kell készíteni. 
(3) Az üzemi és szabadidős zajforrásokra vonatkozó mérési jegyzőkönyv tartalmi          
követelményeit az  5. számú melléklet tartalmazza. 
(4) A közlekedési zajforrások mérési jegyzőkönyvét a stratégiai zajtérképek, valamint az            

intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól szóló 25/2004. (XII. 20.) KvVM          
rendelet 3. számú melléklet 6. pontja, illetve 5. számú melléklet 6. pontja szerinti             
tartalommal kell elkészíteni. 
(5) A rezgésmérésről készült mérési jegyzőkönyv tartalmi követelményeit a 6. számú           
melléklet tartalmazza.” 
  
A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a 21. melléklet szerinti 5. számú melléklettel egészül ki. 
A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a 22. melléklet szerinti 6. számú melléklettel egészül ki. 
  
Hatályát veszti a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 
  
  
  
  
14. A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, 
az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok         
összegéről, 
felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 
410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása 
216. § A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e           
tevékenységekre vonatkozó 
rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről        
és az  ellenőrzésben 
történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet [a          
továbbiakban: 410/2007. (XII. 29.) 
Korm. rendelet] 9. §-a a következő (6)–(9) bekezdéssel egészül ki: 
„(6) Az eljárás során az ügyfelet az eljáró hatóság legfeljebb két alkalommal hívhatja fel              
hiánypótlásra. 
(7) A kiszabott közigazgatási bírság megfizetésére az első fokon eljárt hatóság részletekben            
történő teljesítést is 
megállapíthat. 
(8) A kötelezett a teljesítési határidő lejárta előtt benyújtott kérelmében, annak igazolásával            
kérheti a pénzfizetési 
kötelezettség teljesítésére halasztás vagy a részletekben történő teljesítés (a továbbiakban          
együtt: fizetési 



kedvezmény) engedélyezését, hogy rajta kívül álló ok lehetetlenné teszi a határidőre való            
teljesítést, vagy 
az számára aránytalan nehézséget jelentene. 
(9) A határidő lejárta után az ügyfél – feltéve, hogy a végrehajtást még nem indították meg                
– a (8)  bekezdésben 
meghatározott okból igazolási kérelem egyidejű benyújtásával kérhet fizetési kedvezményt.         
Ha a  hatóság 
elutasítja az igazolási kérelmet és a fizetési kedvezmény iránti kérelmet, egyidejűleg           
rendelkezik a  végrehajtás 
foganatosításáról.” 
217. § A 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet 9/A. §-ában és 10. § (1) bekezdésében a                
„határozat jogerőre emelkedésétől” 
szövegrész helyébe a „döntés véglegessé válásától” szöveg lép. 
  
15. A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet           
módosítása 
  
16. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet           
módosítása 
  
17. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.)          
Korm. rendelet módosítása 
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm.          
rendelet [a továbbiakban: 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet] 2/A. §-a helyébe a következő             
rendelkezés lép: 
„2/A. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal e rendelet alapján ellátott feladatköreinek             
gyakorlásával összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § f)–i)            
pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket         
és a felügyeleti jogkört – szakmai irányító miniszterként – a kereskedelemért felelős            
miniszter gyakorolja. 
(2) Az e rendeletben szabályozott hatósági eljárásokban az ügyintézési határidő 25 nap.” 
  
A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet „Közreműködő hatóságok a kereskedelmi          
tevékenységek bejelentésével, engedélyezésével összefüggő eljárásokban” alcíme helyébe a        
következő alcím lép: 
„Kapcsolódó hatósági eljárások a kereskedelmi tevékenységek bejelentésével,       
engedélyezésével összefüggő eljárásokban 
3. § (1) Ha meghatározott termékkel kapcsolatos bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység          
bejelentése, illetve az üzlet működési engedélye iránti kérelmének benyújtása esetén az           
illetékes kereskedelmi hatóság eljárása során a Kertv. 3. § (3) bekezdése szerinti külön             
hatóság engedélye (a továbbiakban: külön engedély) szükséges, és az ügyfél – a            
bejelentésköteles kereskedelmi tevékenységre vonatkozó bejelentésének, illetve az üzlet        



működési engedélye iránti kérelmének benyújtásával egyidejűleg – a külön engedély iránti           
kérelmét a 2. § szerint meghatározott kereskedelmi hatósághoz nyújtja be, a kereskedelmi            
hatóság kapcsolódó hatósági eljárás keretében 
jár el a külön engedély iránti kérelemmel kapcsolatos eljárásban. 
(2) A kapcsolódó eljárásban eljáró hatóság az ügyfelet a külön engedély kiadása iránti             
kérelem tárgyában hiánypótlásra – az igazgatási szolgáltatási díj vagy illeték megfizetésének           
pótlására való felhívás kivételével – nem hívhatja fel. 
(3) Az ügyfél – a külön engedély iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg – a külön engedély               
kiadására hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságnál is teljesítheti a kereskedelmi         
tevékenység bejelentését és a bejelentésért fizetendő illeték megfizetését. A külön engedély           
kiadására hatáskörrel rendelkező illetékes hatóság a bejelentést – a Szolgtv. 23. §-a szerinti             
intézkedések megtétele érdekében – haladéktalanul továbbítja a 2. § szerinti, az egyes            
kereskedelmi formák szerint meghatározott kereskedelmi hatóságnak.” 
  
A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. § (2a) bekezdés a) pontja helyébe a következő               
rendelkezés lép: (A jegyző a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a            
nyilvántartási számmal együtt elektronikus úton megküldi) 
„a) állatgyógyászati készítmény vagy annak hatóanyaga, továbbá növényvédő szer és          
hatóanyagai forgalmazása esetén, az állatgyógyászati készítmények és azok hatóanyagának,         
valamint a növényvédő szerek és hatóanyagaik forgalmazására vonatkozó követelményeknek         
való megfelelés kérdésében 
aa) állatgyógyászati készítmény nagykereskedelme, valamint állatgyógyászati készítmény       
hatóanyagainak forgalmazása vonatkozásában elsőfokú eljárásban az      
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak, 
ab) állatgyógyászati készítmény kiskereskedelme esetén elsőfokú eljárásban a megyei         
kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró járási       
hivatalának, növényvédő szer és hatóanyagai forgalmazása esetén elsőfokú eljárásban a          
megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti         
járási hivatalának;” 
  
A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki: 
„(8) A kereskedelmi tevékenység bejelentésekor a kereskedőnek szükséges igazolnia az          
üzlet használatának jogcímét, haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását, illetve a          
közös tulajdonban álló üzlet esetében a tulajdonostársak hozzájárulását.” 
  
A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 7/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„7/A. § (1) Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a             
továbbiakban: Ákr.) 23. § (2) bekezdésében foglalt kizárási szabály alkalmazása esetén az e             
rendeletben szabályozott eljárásokban másodfokú hatóságként és felügyeleti szervként a 3/a.          
melléklet szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal jár el. 



(2) A működési engedély iránti kérelem benyújtásakor a kereskedő igazolja az üzlet            
használatának jogszerűségét, haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös        
tulajdonban álló üzlet esetében a  tulajdonostársak hozzájárulásának tényét.” 
  
A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 10/B. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 
„(3) A kereskedelmi hatóság a Kertv. 6/G. § a) és b) pontja szerinti kereskedelmi              
nyilvántartás adatai alapján a nyilvántartásba bejegyzett jogosult adatairól, kérelmére,         
hatósági bizonyítványt állít ki – az Ákr. Szerint meghatározott feltételek fennállása és a             
kérelem személyesen történő benyújtása esetén – automatikus döntéshozatal útján.” 
  
A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés              
lép: 
„(4) A jegyző az (1)–(3) bekezdés alapján hozott határozatát elektronikus úton közli a 6. §               
(2) bekezdésében megjelölt és a külön engedélyt kiadó hatósággal, a hulladékkezelési és            
hulladékgazdálkodási követelményeknek való megfelelőség kapcsán eljáró területi       
környezetvédelmi hatósággal, valamint az egyéni vállalkozót nyilvántartásba vevő járási         
(fővárosi kerületi) hivatallal, gazdasági társaság esetén az illetékes cégbírósággal.” 
  
A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 26. melléklet lép. 
  
A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
a) 6. § (2b) pontjában a „4a. pontja” szövegrész helyébe a „4. pontja” szöveg, 
b) 8. § (2) bekezdésében az „A jegyző” szövegrész helyébe a „Helyszíni szemle             
szükségessége esetén a jegyző” szöveg, 
c) 17. § (2) bekezdésében az „a személyes adatok védelméről, valamint a közérdekű adatok              
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény” szövegrész helyébe az „az információs           
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény” szöveg lép. 
  
Hatályát veszti a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
a) 4. §-a, 
b) 6. § (3) bekezdése, 
c) 7. § (4) és (6) bekezdése, 
d) 8. § (1) és (4) bekezdése, 
e) 10/A. § (2) bekezdése. 
  
18. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő        
dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló       
16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása 
  
19. A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011.          
(III. 8.) Korm. rendelet módosítása 



A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.          
8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet] 5. § (2) bekezdése              
helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) Ha az engedélyezési eljárás során a jegyző helyszíni szemle megtartását rendeli el, a              
szemlét a szakhatóságokkal közösen kell lefolytatni. A helyszíni szemlén részt vevő           
szakhatóságok szakhatósági állásfoglalásukat a szemle megállapításairól felvett       
jegyzőkönyvbe foglalhatják. Előzetes szakhatósági állásfoglalás nem adható. A helyszíni         
szemléről a jegyző értesíti az Országos Mentőszolgálatot.” 
  
A 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 12. §-a a következő (3)–(6) bekezdéssel egészül ki: 
„(3) A jegyző ellenőrzési tervet készít, amely tartalmazza legalább az előre ütemezett            
ellenőrzések tárgyát, 
az ellenőrzési időszakot, az ellenőrzések ütemezését, eszközét, az ellenőrzések         
szempontrendszerét. 
(4) A jegyző az ellenőrzési tervben foglaltak, valamint az ellenőrzési tervben nem szereplő,             
azonban az ellenőrzési időszakban lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtásáról, a levont          
következtetésekről a következő ellenőrzési időszak lezárása előtt ellenőrzési jelentést készít,          
amely tartalmazza legalább az ellenőrzések számát, azok eredményét, a megállapított          
jogsértések típusait, továbbá a jegyző által meghatározott egyéb statisztikai adatokat. 
(5) Az ellenőrzési tervet és az ellenőrzési jelentést a jegyző az önkormányzat honlapján és az               
ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében közzéteszi. Az ellenőrzési tervet úgy, illetve azon           
részeit kell közzétenni, hogy az ne veszélyeztesse az ellenőrzések célját. 
(6) A helyszíni ellenőrzésre az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szemlére           
vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.” 
  
(3) A 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 5. alcíme a következő 12/A. és 12/B. §-sal egészül ki: 
„12/A. § (1) A hatóság a hatósági ellenőrzésről készített jegyzőkönyv egy példányát az             
ügyfélnek a helyszínen átadja, vagy azt az ügyfél részére az ellenőrzés befejezésétől számított             
tíz napon belül megküldi. 
(2) Ha a hatóság a hatósági ellenőrzés során jogsértést nem tapasztal, jegyzőkönyv felvétele             
helyett egyszerűsített jegyzőkönyvet is készíthet, amelyet az ügyfél kérelmére a hatóság az            
ügyfélnek a helyszínen átad, vagy az ügyfél részére az ellenőrzés befejezésétől számított tíz             
napon belül megküld. 
(3) Ha a döntés kizárólag a jegyzőkönyv megállapításain alapul, a hatóság mellőzheti a             
hatósági ellenőrzésről készült jegyzőkönyv ügyfél részére történő megküldését. 
12/B. § A hatósági ellenőrzés eszköze 
a) az adatszolgáltatás, az iratbemutatás és az egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló           
ellenőrzés, 
b) a helyszíni ellenőrzés, valamint 
c) a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített            
ellenőrző rendszerből történő táv-adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés.” 
  



A 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 
a) 4. § (1) bekezdésében a „szervezője nyújtja be” szövegrész helyébe a „szervezője írásban              
nyújtja be” szöveg, 
b) 7. § (5) bekezdésében a „3. § (4) bekezdésében” szövegrész helyébe a „szakhatóságokkal”              
szöveg lép. 
321. § Hatályát veszti a 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 
a) 3. § (4) és (5) bekezdése, 
b) 5. § (1) bekezdés h) pontja, 
c) 6. § (1) bekezdésében az „ , és a 2. melléklet szerinti igazolást állít ki” szövegrész, 
d) 7. § (3) bekezdése, 
e) 7. § (4) bekezdésében az „a 2. melléklet szerinti igazolás leadásával egyidejűleg”             
szövegrész, 
f) 2. melléklete. 
  
20. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló           
2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet           
módosítása 
  
21. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint          
az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása 
  
22. 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: 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet]             
26/B. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki: 
„(4) A településképi bejelentési eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló          
törvény (a  továbbiakban: Ákr.) szerinti jogszerű hallgatásnak van helye. 
(5) A bejelentési eljárásban az eljárás szünetelésének nincs helye.” 
  
23. A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes           
termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és          
a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása 
  
24. Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a            
haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási        
szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet módosítása 
  



24. A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm.            
rendelet módosítása 
  
A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet            
a) 3. § (1) bekezdésében az „az eljárás megindulásától” szövegrész helyébe az „az eljárási              
határidő megkezdődésétől” szöveg, b) 18. § (1) bekezdésében az „a közigazgatási hatósági            
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény (a továbbiakban: Ket.)” szövegrész           
helyébe az „az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény (a továbbiakban: Ákr.)”           
szöveg, c) 18. § (1) bekezdésében az „a Ket.” szövegrész helyébe az „az Ákr.” szöveg, d) 24.                 
§ (1) bekezdésében az „a Ket.” szövegrészek helyébe az „az Ákr.” szöveg lép. 
  
25. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,           
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015.         
(X. 30.) Korm. rendelet 
módosítása 
  
A közterületek és az állami tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú használatának           
részletes 
szabályairól szóló 302/2016. (X. 13.) Korm. rendelet módosítása 
579. § (1) A közterületek és az állami tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú             
használatának részletes szabályairól szóló 
302/2016. (X. 13.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 302/2016. (X. 13.) Korm. rendelet] 2. §              
(6)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép: 
„(6) A hatósági szerződésnek – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.             
törvényben 
(a továbbiakban: Ákr.) meghatározottakon túl – tartalmaznia kell 
a) az MNF Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszámát, az ügy számát, valamint az            
ügyintéző nevét, 
b) a kérelmező 1. melléklet szerinti adatait, 
c) a települési önkormányzat megnevezését, számlaszámát, képviselőjének nevét, 
d) a települési önkormányzat hozzájárulását a filmforgatási tevékenység végzéséhez, 
e) a közterület-használatért fizetendő díj mértékét, megfizetésének módját, határidejét, 
f) a közterület-használat kezdő és befejező időpontját és az igénybe venni kívánt közterület             
pontos megnevezését, 
nagyságát, 
g) a felek közötti kapcsolattartás módját, 
h) a felmondási okokat, 
i) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy valamennyi – e rendelet alapján a szerződésben             
foglalt – kötelezettség tekintetében aláveti magát a szerződésszegés Ákr. szerinti          
következményeinek.” 



(2) A 302/2016. (X. 13.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés               
lép: 
„(7) Hiánypótlás esetén a felhívást úgy kell kiadni, hogy a hiánypótlás legkésőbb a 3. §               
szerinti egyeztetésen teljesülhessen.” 
580. § A 302/2016. (X. 13.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdésében az „a Ket. 71. § (4)”                  
szövegrész helyébe az „az Ákr. 80. § (3)” szöveg lép. 
  
Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet          
módosítása 602. § (1) Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.           
19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet] 7. § (1) bekezdése              
helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Ha az ügyfél úgy kíván az általános célú              
elektronikus kéreleműrlap szolgáltatás (a továbbiakban: e-Papír szolgáltatás) útján kérelmet,         
iratot, egyéb beadványt (a továbbiakban együtt: beadvány) benyújtani, hogy az adott           
beadvány esetében az elektronikus kapcsolattartásra nincs lehetőség, vagy az elektronikus          
benyújtásra jogszabály további formai követelményeket állapít meg, ha jogszabály eltérően          
nem rendelkezik, a beadványt hatálytalannak kell tekinteni, és az elektronikus ügyintézést           
biztosító szerv erről az ügyfelet a kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségén a beadvány           
előterjesztésétől számított nyolc napon belül tájékoztatja.” 
(2) A 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 51. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő                
rendelkezés lép: „(3) Az (1) bekezdés a) és b) pontja tekintetében az országos telefonos              
ügyfélszolgálat az ügyeket a tájékoztatójában a honlapján közzéteszi. A 44. § (2)            
bekezdése alapján, a 47. § (1) bekezdés szerinti megállapodásban rögzíteni kell azt, hogy az              
országos telefonos ügyfélszolgálat hatósági ügyekben milyen hatósági intézkedéseket tehet,         
ezt a tájékoztatóban az országos telefonos ügyfélszolgálat közzéteszi. Az országos telefonos           
ügyfélszolgálat a megállapodásban rögzített hatósági feladatok intézésére jogosult. Hatósági         
ügynek nem minősülő ügyekben az elektronikus ügyintézést biztosító szerv képviselőjének          
kell tekinteni. (4) Ha az országos telefonos ügyfélszolgálat hatósági ügyben jár el, a             
döntéseivel szemben az ügyben eljáró hatóságra irányadó szabályok szerint van helye           
jogorvoslatnak.” 603. § A 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 155. § (5) bekezdésében az              
„a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben”          
szövegrész helyébe az „az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben” szöveg          
lép. 
  
  
26. A településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos         
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet módosítása 
Hatályba lép: 2017. december 31., 2018. január 1. 2018. július 1., 2018. szeptember 1. 
  
Az 1–616. §-sal módosított kormányrendeletek e rendelettel megállapított szabályait a          
módosító rendelkezés hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell          
alkalmazni. 
  



A Kormány 459/2017. (XII. 28.) Korm. rendelete a Közszolgálati Döntőbizottságról 
  
Hatályba lép: 2018. január 1. 
  
A Kormány 461/2017. (XII. 28.) Korm. rendelete a szabálysértési nyilvántartás          
kezelésével, valamint az abból történő adatigényléssel kapcsolatos közigazgatási        
hatósági eljárásra vonatkozó kiegészítő és eltérő szabályokról 
  
Hatályba lép: 2018. január 1. 
  
A Kormány 462/2017. (XII. 28.) Korm. rendelete a költségvetési szervek és az egyházi             
jogi személyek foglalkoztatottjainak 2018. évi kompenzációjáról 
  
Hatályba lép: 2018. január 1. 
  
MK. 230. 
A Kormány 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelete az adóigazgatási eljárás          
részletszabályairól 
  
Hatályba lép: 2018. január 1. 
  
A Kormány 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelete az eljárási költségekről, az           
iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a        
költségmentességről 
  
Hatályba lép: 2018. január 1. 
  
A Kormány 476/2017. (XII. 28.) Korm. rendelete egyes építési beruházások országkép-           
és településképvédelmi szempontú véleményezésének megvalósítása érdekében      
szükséges kormányrendelet-módosításokról 
1. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a          
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos      
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása 
2. A tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása 
  
Hatályba lép: 2018. január 8. 
  
A Kormány 477/2017. (XII. 28.) Korm. rendelete az országos településrendezési és           
építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet és a          
villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007.       
(XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 
  



1. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.)           
Korm. rendelet módosítása 
  
Hatályba lép: 2018. január 1. 
  
A Kormány 481/2017. (XII. 28.) Korm. rendelete egyes közbeszerzési tárgyú          
kormányrendeletek elektronikus közbeszerzés bevezetésével összefüggő módosításáról 
  
Hatályba lép: 2018. január 8. 
  
MK. 231. 
A Kormány 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete az egyes közérdeken alapuló           
kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről 
Hatályba lép:  2018. január 1. 
  
A földművelésügyi miniszter 70/2017. (XII. 29.) FM rendelete az általános közigazgatási           
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatálybalépésével összefüggésben egyes         
környezetvédelmi, hal- és vadgazdálkodási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 
  
1. A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás          
ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet módosítása 
Hatályba lép:  2018. január 1. 
  
MK. 232. 
A nemzetgazdasági miniszter 52/2017. (XII. 29.) NGM rendelete az egyes          
önkormányzati adózási, illetékezési és jövedelemadózási tárgyú miniszteri rendeletek        
módosításáról 
1. Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési        
nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet módosítása 
2. Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó           
köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, valamint az      
önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairól szóló 37/2015.       
(XII. 28.) NGM rendelet módosítása 
3. Az illeték megállapításának mellőzéséről szóló 40/2001. (XI. 7.) PM rendelet           
módosításáról szóló 
35/2003. (XII. 19.) PM rendelet hatályon kívül helyezése 
4. Hatályát veszti az illeték megállapításának mellőzéséről szóló 40/2001. (XI. 7.) PM            
rendelet módosításáról szóló 35/2003. (XII. 19.) PM rendelet. 
5. Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes          
szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet módosítása 
6. Az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezeléséről, valamint az illetékek kiszabásáról,          
elszámolásáról és könyveléséről szóló 40/2006. (XII. 25.) PM rendelet módosítása 



  
Hatályba lép: 2018. január 1. 
  
MK. 2018. 1. 
Az igazságügyi miniszter 1/2018. (I. 3.) IM rendelete az országgyűlési képviselők           
választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes         
szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének        
megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról,       
valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról 
Hatályba lép: 2018. január 4. 
  
Az igazságügyi miniszter 2/2018. (I. 3.) IM rendelete az országgyűlési képviselők           
választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési        
rendjéről 
  
Hatályba lép: 2018. január 4. 
  
Budapest, 2017. január 11. 
  

Tisztelettel: 
  
  
  Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 

         jegyző  
 


