
 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.183. 
2018. évi LXXV. törvény a közszférabeli szervezetek honlapjainak és         
mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről 
  
Hatályba lép: 2018. november 30. 
A törvény rendelkezéseit a közszférabeli szervezet 
a) 2018. szeptember 23. előtt közzé nem tett honlapja esetében 2019. szeptember 23-tól, 
b) az a) pont alá nem tartozó honlapja esetében 2020. szeptember 23-tól, 
c) mobilalkalmazása esetében 2021. június 23-tól 
kell alkalmazni. 
  
MK.184. 
2018. évi LXXXII. törvény az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó,          
valamint egyes törvények adóigazgatási tárgyú módosításáról 
  
1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása 
2. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása 
3. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása 
4. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása 
5. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása 
(Hatályát veszti a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 40/C. § (2) bekezdés i) pontja). 
  
6. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása 
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 33. § (2) bekezdés 23.               
pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(Egyes alkotmányos jogok érvényesítése, illetőleg kötelezettségek teljesítése, valamint a         
társadalmi igazságosság előmozdítása érdekében a mellékletben és a külön jogszabályokban          
meghatározott illetékmentes eljárásokon felül tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások:) 
„23. az adó-, jövedéki- és járulékügyben, valamint a vámigazgatási ügyben kezdeményezett           
elsőfokú eljárás - ideértve a kizárólag ezen ügyek lefolytatása érdekében indított egyéb            
eljárásokat is -, kivéve az adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránt kezdeményezett eljárást;” 
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Az Itv. 33. § (2) bekezdése a következő 73. ponttal egészül ki: 
(Egyes alkotmányos jogok érvényesítése, illetőleg kötelezettségek teljesítése, valamint a         
társadalmi igazságosság előmozdítása érdekében a mellékletben és a külön jogszabályokban          
meghatározott illetékmentes eljárásokon felül tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások:) 
„73. az egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások           
egyszerűsítése révén a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU          
rendelet módosításáról szóló, 2016. július 6-i 2016/1191/EU európai parlamenti és tanácsi           
rendelet szerinti többnyelvű formanyomtatvány kiállítása.” 
  
79. § Az Itv. 57. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(Illetékmentes a polgári és közigazgatási ügyekben:) 
„a) az eljárás, ha a bíróság az eljárást (ideértve a fellebbezési és a felülvizsgálati eljárást is)                
megindító beadványt - cégbírósági eljárás esetén hiánypótlási eljárás lefolytatása nélkül -           
visszautasítja, vagy az eljárást a Pp. 259. §-ában foglalt okokból, illetve az elektronikus             
kapcsolattartásra vonatkozó szabályok megszegése miatt vagy azért szünteti meg, mert az           
eljárást megindító beadvány visszautasításának lett volna helye, továbbá az ezen eljárásban           
hozott döntés elleni fellebbezés és felülvizsgálat;” 
  
Az Itv. 73. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
  
„(4) Elektronikus úton kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás esetén az eljárási          
illetéket az eljárás megindítását megelőzően banki átutalással vagy - a technikai feltételek            
megléte esetén - az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül történő fizetéssel            
kell megfizetni. Banki átutalással történő illetékfizetés esetén az átutalás közleményrovatában          
az ügyfél nevét, lakcímét vagy székhelyét, illetve - amennyiben az ismert - az ügyszámot kell               
feltüntetni.” 
  
Az Itv. 73. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(5) Az eljárási illeték előzetes megfizetését az eljárás megindításakor a (2) bekezdés a)             
pontjában szabályozott esetben a feladóvevénynek a kérelemhez csatolásával, a (4a) bekezdés           
szerinti elektronikus eljárásban készpénz-átutalással történő illetékfizetés esetén a        
készpénz-átutalási megbízás feladóvevényén szereplő azonosító szám (8 számjegyű        
azonosító), a megfizetett eljárási illeték összegének és a befizetés időpontjának          
feltüntetésével kell közölni az eljáró hatósággal.” 
  
Az Itv. 81. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) Ha az eljárás az 57. § (1) bekezdés a) pontja alapján illetékmentes, a megfizetett illeték                
80. § (1) bekezdés i) pontja szerinti visszatérítésének kizárólag akkor van helye, ha a              
keresetlevelet szabályszerűen, a Pp. alapján a joghatás fennmaradására előírt határidőn belül           
ismételten nem nyújtották be. E tényről a bíróság - annak bekövetkezésétől számított 30             



napon belül - értesíti az illetékes állami adóhatóságot, vagy ennek elmulasztása esetén az             
adózó kérelmére igazolást állít ki.” 
  
Az Itv. 57. § (4) bekezdés b) pontjában a „lakóhelyén, tartózkodási helyén” szövegrész             
helyébe a „lakcímén, tényleges tartózkodási helyén” szöveg lép. 
  
Hatályát veszti az Itv. 
a) 58. § (1) bekezdés b) pontja; 
b) 58. § (2) és (6) bekezdése. 
  
7. A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény módosítása 
A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Pti.            
törvény) 3. § (4) bekezdése a következő r) és s) ponttal egészül ki: 
[Az (1) és (2) bekezdéstől eltérően nem keletkeztet pénzügyi tranzakciós illetékfizetési           
kötelezettséget:] 
„r) a természetes személyek kincstárnál vezetett, állampapír-forgalmazás érdekében igénybe         
vett ügyfélszámlája és más számlavezetőnél vezetett fizetési számlája között lebonyolított          
fizetési művelet, 
s) az elektronikus fizetési és elszámolási rendszer önkormányzati ASP-rendszer keretében          
biztosított szolgáltatásaihoz kapcsolódó elszámolási számla terhére megvalósított fizetési        
művelet.” 
  
A Pti. törvény 6. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(A pénzügyi tranzakciós illeték alapja) 
„c) a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény útján kezdeményezett         
készpénzbefizetés esetén a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának átutalt, ennek        
hiányában a kedvezményezett részére megfizetett összeg,” 
  
A Pti. törvény 7. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(A pénzügyi tranzakciós illeték mértéke) 
„b) a d) és a g) pont szerinti kivétellel a pénzügyi tranzakciós illeték alapjának 0,3 százaléka,                
ha az illetékfizetésre a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény vagy a kincstár            
kötelezett,” 
  
8. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása 
  
9. Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény módosítása 
  
10. Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII.           
törvény módosítása 
11. Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés          
egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény módosítása 



  
12. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosítása 
  
13. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 22. § (3)             
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) A Kormány a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat indokolásában 
a) tájékoztatást ad a több év költségvetési kiadási előirányzatait terhelő programok,           
beruházások és más fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól, 
b) a 29. § (1) bekezdése szerinti tervszámokkal, mint változatlan szakpolitikát jelentő fiskális             
pályával összhangban, indokolással együtt bemutatja a tárgyévet követő négy év tervezett           
költségvetési bevételi előirányzatainak és költségvetési kiadási előirányzatainak keretszámait        
főbb csoportokban, valamint a 29. § (1) bekezdése szerinti tervszámoktól mint változatlan            
szakpolitikától történő eltérés esetén az eltérés indokait, 
c) ismerteti a középtávú költségvetési tervezés részeként a fő kormányzati politikák hosszú            
távú fenntarthatóságának felmérését, a közvetlen hosszú távú hatással rendelkező         
szakpolitikák bemutatásával, így különösen bemutatja az állami nyugdíj, egészségügyi,         
oktatási és egyéb korfüggő kiadások hosszú távú alakulását, 
d) ismerteti a kormányzati szektor Gst. 1. § c) pontja szerinti egyenlegére és a Gst. 1. § e)                  
pontja szerinti strukturális egyenlegre vonatkozó tervezett mértékeket és azok indokait, 
e) mellékeli a Nyugdíjbiztosítási Alap bevételeire és kiadásaira vonatkozó demográfiai          
folyamatokat és az azok hatásait figyelembevevő ötven évre szóló előrejelzését.” 
  
Az Áht. 69. alcíme a következő 106/F. §-sal egészül ki: 
„106/F. § A kincstár a helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat, a társulás,             
valamint az általuk alapított költségvetési szerv részére végzett könyvelési szolgáltatás          
ellátása keretében rendelkezésére bocsátott személyes vagy különleges adatot is tartalmazó          
dokumentumokba betekinthet, illetve azokat a feladata ellátásához szükséges mértékben, a          
könyvelés évének lezárását követő 8. év végéig kezelheti.” 
  
Az Áht. 108. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) Ha az adatszolgáltatás kötelezettje 
a) adatszolgáltatása az adatszolgáltatás tárgyával kapcsolatos lényegesnek minősülő        
információt nem tartalmaz vagy tévesen mutat be, vagy 
b) adatszolgáltatási kötelezettségét neki felróható okból nem, vagy késedelmesen teljesíti,          
vagy 
c) adatszolgáltatásából megállapításra kerül, hogy gazdálkodása során a 36. § (1)           
bekezdésében meghatározottakat megsértette 
a kincstár határozatban a Kormány rendeletében meghatározott mértékű bírságot szab ki.” 
  
Az Áht. 108. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 



„(5) Ha a bírság kiszabására okot adó körülmény az irányító szerv érdekkörében merül fel, a               
bírságot az irányító szervvel szemben kell kiszabni. Az adatszolgáltatásnak a határozat           
közlésétől számított 15 napon belül történő teljesítése esetén a (3) bekezdés a) és b) pontja               
alapján kiszabott bírság korlátlanul mérsékelhető. A kincstár e § szerinti határozatát 15 napon             
belül lehet megtámadni. A bíróság határozata ellen perorvoslatnak nincs helye.” 
  
Külön fejezetben rendelkezik a törvény a védett korban elbocsátott köztisztviselők után           
érvényesíthető szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulási kedvezményről. 
  
Hatályba lép: 2018. november 24., 2018. december 9., 2018. december 31., 2019. január 1.              
2019. február 1., 
2019. február 16., 2019. július 1., 2020. január 1., 2021. január 1., 2022. január 1., 2023.                
január 1. 
  
MK.186. 
217/2018. (XI. 27.) Korm. rendelet a településtervezéssel és területrendezéssel         
összefüggő kormányrendeletek módosításáról 
  
1. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.)           
Korm. rendelet módosítása 
2. A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.)           
Korm. rendelet módosítása 
3. A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása 
4. A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv           
tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük,      
elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet           
módosítása 
5. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő        
dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló       
16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása 
6. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a          
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos      
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása 
  
Hatályba lép: 2018. december 5. 
  
MK.187. 
2018. évi LXXXIII. törvény a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény           
módosításáról 
  
Hatályba lép: 2018. november 29., 2019. január 1., 2019. április 1., 2019. április 18., 2020.               
január 1. 



  
MK.188. 
A Kormány 223/2018. (XI. 29.) Korm. rendelete sportcélú beruházások         
megvalósításával összefüggő kormányrendeletek módosításáról 
  
Hatályba lép: 2018. november 30. 
  
MK. 191. 
A Kormány 226/2018. (XII. 4.) Korm. rendelete egyes kormányrendeleteknek a          
gyermekek esélynövelő szolgáltatásaival összefüggő módosításáról 
  
Hatályba lép: 2018. december 5., 2019. január 1. 
  
Az emberi erőforrások minisztere 40/2018. (XII. 4.) EMMI rendelete a gyermekek           
esélynövelő szolgáltatásainak szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 
  
Hatályba lép: 2019. január 1. 
  
MK. 194. 
2018. évi LXXXIV. törvény a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló           
2016. évi XC. törvény végrehajtásáról* 
  
Hatályba lép: 2018. december 14. 
  
2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról 
  
Hatályba lép: 2019. január 1., 2019. augusztus 1., 2021. január 1. 
  
2018. évi XCI. törvény egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról 
  
Hatályba lép: 2018. december 6., 2019. január 1. 
  
2018. évi XCII. törvény a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény            
módosításáról 
  
Hatályba lép: 2019. január 5. 
  
2018. évi XCIII. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil             
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény         
módosításáról 
  
Hatályba lép: 2019. január 1. 



  
2018. évi XCIV. törvény az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról 
Hatályba lép: 2019. január 1.,2019. január 2.,  2020. január 1. 
  
A Kormány 230/2018. (XII. 6.) Korm. rendelete az államháztartásról szóló törvény           
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról 
  
Hatályba lép: 2018. december 7. 
  
Budapest, 2018. december 12. 

  
Tisztelettel: 

  
  
             Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 

        Jegyző 
  
 


