
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. 196. 
A Kormány 237/2018. (XII. 10.) Korm. rendelete a turisztikai térségek fejlesztésének 
állami feladatairól szóló 2016. évi CLVII. törvény végrehajtásáról 
  
Ez a rendelet határozza meg a Magyarország területén a szálláshely-szolgáltató által a            
Nemzeti Turisztikai 
Adatszolgáltató Központhoz való csatlakozás, valamint a Nemzeti Turisztikai        
Adatszolgáltató Központ 
működtetésének, a bekerülő adatok kezelésének, feldolgozásának és továbbításának        
szabályait. 
A Kormány a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetőjeként a Magyar          
Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: MTÜ)        
jelölte ki. 
  
A helyi önkormányzat jegyzője, illetve az általa meghatalmazott személy (a továbbiakban:           
önkormányzati 
felhasználóként belépő felhasználó) a regisztrációt követően a Nemzeti Turisztikai         
Adatszolgáltató Központ 
elektronikus felületére belépési jogosultsággal rendelkezik. Az önkormányzati       
felhasználóként belépő felhasználók jogosultak az illetékességi területükön működő        
kereskedelmi szálláshely-szolgáltatóktól érkezett vendégéjszaka-, és idegenforgalmi adó       
ellenőrzéséhez szükséges adatok, valamint az ezen adatokból készített kimutatások         
lekérdezésére és megtekintésére, továbbá a szálláshelyszolgáltatók által elérhető,        
önkormányzati felhasználóként belépő felhasználók részére készített adatelemzéseket       
megtekinthetik. 
  
Hatályba lép: 2019. január 1. 
 
MK.200. 
2018. évi XCVIII. törvény az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról 

http://www.kozlonyok.hu/
http://www.kozlonyok.hu/


  
1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása 
A Kkt. 29. §-a a következő (4d) és (4e) bekezdéssel egészül ki: 
„(4d) A (3)–(4c) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni abban az esetben is, ha a (2)              
bekezdés szerinti építtetői feladatokat az út kezelője vagy – a vízgazdálkodási beruházás            
részeként megvalósuló közúti felújításnál, karbantartásnál, illetve fejlesztésnél – a vízi          
létesítmény építtetője látja el, azzal, hogy a felhasznált forrásokkal és a létrehozott            
eszközökkel a magyar állam nevében eljáró, a forrásokat rendelkezésre bocsátó szervvel, a            
vele – külön jogszabály alapján – megkötött szerződés rendelkezései szerint számol el. 
(4e) Az építtető által a 100%-os állami tulajdonban álló gazdálkodó szervezet tulajdonában            
lévő ingatlanon állami beruházás keretében elvégzett értéknövelő beruházás az ingatlan          
tulajdonosának tulajdonaként jön létre.” 
  
A Kkt. 29. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (11a)                 
bekezdéssel egészül ki. 
„(11) A helyi önkormányzat – az országos közút tulajdonosának és vagyonkezelőjének           
előzetes hozzájárulásával és a közút kezelőjének szakfelügyelete mellett – építtetőnek          
minősül az országos közutat vagy annak területét érintő autóbuszöböl-építés, útcsatlakozás          
kiépítése, kerékpárút-építés, csapadékelvezető rendszer, parkolósáv és járda,       
forgalomcsillapító sziget, középsziget kiépítése, valamint az ezekhez kapcsolódó útfelújítási         
munkák esetében. 
(11a) A nem központi költségvetésből vagy nem európai uniós forrásból megvalósuló utak            
beruházója a miniszter egyetértése esetén – az országos közút tulajdonosának és           
vagyonkezelőjének előzetes hozzájárulásával és a közút kezelőjének szakfelügyelete mellett –          
építtetőnek minősül az országos közutat vagy annak területét érintő építési munkák, valamint            
az ezekhez kapcsolódó útfelújítási munkák vonatkozásában.” 
  
A Kkt. a következő 29/G. §-sal egészül ki: 
„29/G. § (1) Ha a Magyar Közút Nonprofit Zrt. olyan fejlesztési, felújítási, beruházási             
feladatot végez el, amelynek eredményeként kormányrendeletben meghatározott országos        
kerékpárút-törzshálózatba tartozó és a főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott területen         
kívüli szakaszai tekintetében helyi közúti vagyonelemet hoz létre, úgy a helyi közúti            
vagyonelem a műszaki átadás-átvételi eljárással e törvény erejénél fogva térítésmentesen az           
illetékes helyi önkormányzat tulajdonába kerül, amelyet a helyi önkormányzat a könyveiben           
feltüntet. 
(2) A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a birtokbaadás napján egyoldalú elszámolási kimutatást            
készít a számviteli 
nyilvántartása alapján, és az elszámolási kimutatás illetékes helyi önkormányzat általi igazolt           
átvétele napjával 
kivezeti nyilvántartásából a fejlesztés, felújítás, beruházás értékét, míg az önkormányzat ezzel           
egyidejűleg bevezeti 



a könyveibe.” 
  
A Kkt. 33. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(E törvény szerint az út kezelői:) 
„b) az a) pontban nem említett 
ba) országos közút vonatkozásában a miniszter döntése alapján a fenntartásra, a fejlesztésre            
és a fejlesztéssel összefüggő üzemeltetésre alapított költségvetési szerv, vagy olyan          
gazdálkodó szervezet, amelyben az állam 100%-os részesedéssel rendelkezik, 
bb) helyi közutak tekintetében a helyi önkormányzat vagy a fenntartásra, a fejlesztésre és a              
fejlesztéssel összefüggő üzemeltetésre alapított költségvetési szerv, vagy olyan gazdálkodó         
szervezet, amelyben a helyi önkormányzat 100%-os részesedéssel rendelkezik vagy 
bc) helyi közutak tekintetében a bb) alpont szerinti gazdálkodó szervezet 100%-os           
tulajdonában álló gazdálkodó szervezet;” 
  
A Kkt. 33. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(E törvény szerint az út kezelői:) 
„d) kormányrendeletben meghatározott országos kerékpárút-törzshálózatba tartozó és a        
főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszai tekintetében 
da) a fenntartási, fejlesztési és üzemeltetési feladatok ellátásával megbízott 100%-os állami           
tulajdonú gazdálkodó szervezet; 
db) a külön jogszabályban meghatározott, kerékpározás céljára használt magánutak és útnak           
nem minősülő egyéb útvonalak mellett található kerékpáros útbaigazító táblák         
vonatkozásában a fenntartási, fejlesztési és üzemeltetési feladatok ellátásával megbízott         
100%-os állami tulajdonú gazdálkodó szervezet.” 
  
A Kkt. 46. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A helyi önkormányzat képviselőtestülete – Budapest Főváros Önkormányzata esetében a           
Fővárosi Közgyűlés – az (1) bekezdésben foglalt feladatait a 33. § (1) bekezdés a) pontja,               
valamint a 33. § (1) bekezdés b) pont bb) és bc) alpontja szerinti gazdálkodó szervezet útján                
is elláthatja.” 
  
2. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítása 
Az Sztv. 4. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki: 
„(5) Az önkormányzat a miniszter részére történő adatszolgáltatási kötelezettsége keretében: 
a) a törvény hatálybalépését követően 30 napon belül adatot szolgáltat az autóbuszos            
személyszállítási közszolgáltatás ellátásához használt autóbusz-állományról, ennek körében       
bejelenti 
aa) a szolgáltató megnevezését, azt, hogy a szolgáltató külső vagy belső szolgáltatónak            
minősül-e, autóbuszbeszerzése közbeszerzés szabályainak hatálya alá tartozik-e, 
ab) az autóbuszok típusát, kategóriáját, évjáratát, darabszám szerinti megoszlását; 



b) a helyi autóbuszos személyszállítási közszolgáltatásban érintett autóbusz-állományt érintő         
beszerzésekről, szolgáltatásvásárlásokról adatot szolgáltat a beszerzést, illetve a        
szolgáltatásvásárlást követő 30 napon belül, ennek körében bejelenti 
ba) új vagy a feladat ellátásába újonnan bevont szolgáltató esetén annak megnevezését, hogy             
a szolgáltató külső vagy belső szolgáltatónak minősül-e, autóbusz-beszerzései közbeszerzés         
szabályainak hatálya alá tartozik-e; 
bb) a beszerzett vagy a feladat ellátásába újonnan bevont autóbuszok típus, kategória, évjárat,             
darabszám szerinti megoszlását; 
bc) autóbusz-beszerzés esetén a finanszírozási forrást, ennek nagyságát, ütemezését, esetleges          
garanciális feltételrendszerét. 
(6) Az (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatást az önkormányzat a miniszter által vezetett            
minisztérium honlapján közzétett formanyomtatvány kitöltésével és beküldésével teljesíti.” 
  
Hatályba lép: 2018. december 25., 2019. január 1., 2019. március 15. 
  
MK.202. 
A Kormány 252/2018. (XII. 17.) Korm. rendelete az okos város központi           
platformszolgáltatás létrehozásáról és működtetéséről 
  
Az okos város központi platformszolgáltatást a helyi önkormányzat vagy a helyi           
önkormányzat jóváhagyásával az önkormányzati társulás, a helyi önkormányzat vagy         
önkormányzati társulás által alapított költségvetési szerv, valamint a helyi önkormányzat          
100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet (a továbbiakban együtt: a helyi          
önkormányzat) veheti igénybe. 
  
A helyi önkormányzat az okos város központi platformszolgáltatáshoz való csatlakozást a           
helyi önkormányzatokért felelős miniszternél kezdeményezheti. A helyi önkormányzat a         
csatlakozási kérelmében vállalja, hogy – legalább öt évre – a központosított           
közszolgáltatásoknak az összességét igénybe veszi, a helyi érdekű fejlesztések esetében közül           
pedig legalább egyet igénybe vesz. 
  
A helyi önkormányzatnak nem szükséges a központosított közszolgáltatások összességét         
igénybe vennie, ha a csatlakozását megelőzően már helyi szinten kiépített és működtet a             
kötelezően igénybeveendő közszolgáltatások körében központilag nyújtott szolgáltatást. 
  
A jogszabályban részletezett központosított szolgáltatások a következők: 
Települési Térinformatikai Platform (TTP), 
Települési Középület Kataszter 
Települési mobilalkalmazás szolgáltatás, melynek keretében 
Központi városkártya rendszer  
 



Az okos város központi platformszolgáltatáshoz kapcsolódó helyi érdekű fejlesztések 
(rendszerkatalógus) 
 
Közvilágítás fejlesztése 
a) energiatakarékos világítótestek felszerelése 
b) kommunikációs infrastruktúra kiépítése 
c) csatlakozási lehetőségek (WIFI, környezeti szenzorok, kamerarendszer, elektromos töltők)         
kiépítése 
  
Intelligens épületüzemeltetés 
a) szenzorok kiépítése 
  
Okos utca 
a) okos gyalogátkelőhely kialakítása 
b) internethez való hozzáférési pontok 
c) intelligens vizesblokk kiépítése 
d) okos pad 
e) okos járda 
  
Okos iskola 
a) okos táblák 
b) e-számla kibocsátás 
c) notebook, tablet biztosítása 
d) zárt WIFI hálózat 
  
Várostárca 
a) gyorsabb, a csatlakozott településre szabott tájékoztatás 
b) kényelmi szolgáltatások elérése 
  
Térfigyelő rendszer korszerűsítése 
a) megfelelő minőségű kamerarendszer 
b) központi informatikai rendszer 
  
Intelligens kisvárosi közlekedés 
a) intelligens kerékpártárolók 
  
Hatályba lép: 2018. december 25. 
  
MK. 203. 
A Kormány 254/2018. (XII. 18.) Korm. rendelete az egyéni vállalkozók          
nyilvántartásával összefüggő részletszabályokról 



  
Az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető szervként a Kormány a belügyminisztert (a           
továbbiakban: nyilvántartást vezető szerv) jelöli ki. Az egyéni vállalkozói tevékenységgel          
kapcsolatos ügyekben eljáró szervként a Kormány a fővárosi és megyei kormányhivatal járási            
(fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban: Hatóság) jelöli ki. 
  
Az egyéni vállalkozói igazolvánnyal (a továbbiakban: igazolvány), a nyilvántartásban         
szereplő adatokról kiállított hatósági bizonyítvánnyal, valamint az egyéni vállalkozók         
nyilvántartásával összefüggő adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos      
feladatokat a Hatóság országos illetékességgel látja el. 
  
Hatályba lép: 2019. január 1. 
  
A pénzügyminiszter 13/2018. (XII. 18.) PM rendelete az egyes önkormányzati adózási,           
illetékezési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 
  
1. Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes          
szabályairól szóló 
44/2004. (XII. 20.) PM rendelet módosítása 
Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól          
szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (2) bekezdés b) és c) pontja                 
helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
[E rendeletet] 
„b) az elsőfokú adóhatóságnál kezdeményezett olyan elsőfokú illetékköteles adó-, vám- és           
jövedéki igazgatási eljárások, amelyeknél az illetéket nem illetékbélyegben kell leróni, 
c) az adóhatóság elsőfokú döntése, intézkedése elleni olyan jogorvoslati adó-, vám- és            
jövedéki igazgatási eljárások, amelyeknél az illetéket nem illetékbélyegben kell leróni,” 
[esetén kell alkalmazni.] 
  
Az R1. az 1. §-t követően a következő „Eljárási illetékbeviteli számla száma” című alcímmel              
egészül ki: 
„Eljárási illetékbevételi számla száma 
1/A. § A Kincstár által vezetett Eljárási illetékbevételi számla száma: 10032000-01012107.” 
3. § Az R1. 2. § (6) bekezdésében és 3. §-ában az „a 4. § (3) bekezdésében” szövegrész                  
helyébe az „az 1/A. §-ban” szöveg 
lép. 
  
2. Az ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjéről és az adatszolgáltatás          
igazgatási 
szolgáltatási díjáról szóló 33/2007. (XII. 23.) PM rendelet módosítása 



Az ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjéről és az adatszolgáltatás igazgatási          
szolgáltatási díjáról szóló 33/2007. (XII. 23.) PM rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontjában a               
„70. § (3) bekezdés a) pontja” szövegrész helyébe a „69. § (3) és (4) bekezdése” szöveg lép. 
  
3. Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési        
nyomtatványok 
tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet módosítása 
Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok        
tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. § (2) bekezdés b)               
pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
[Az adóhatóság – az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően –] 
„b) az állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni helyi iparűzési adóra a 2016. évben             
kezdődő adóévre a 18. melléklet, a 2017. évben kezdődő adóévre a 23. melléklet, a 2018.               
évben kezdődő adóévre a 24. melléklet, a 2019. évben kezdődő adóévre a 25. melléklet,” 
[szerinti adattartalmú nyomtatványt rendszeresítheti.] 
  
Az R3. 1. § (2) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki: 
[Az adóhatóság – az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően –] 
„j) meghatalmazásra, meghatalmazás visszavonására a 8. melléklet” 
[szerinti adattartalmú nyomtatványt rendszeresítheti.] 
  
Az R3. 
1. az 1. melléklet szerinti 8. melléklettel, 
2. a 2. melléklet szerinti 25. melléklettel 
egészül ki. 
  
Az R3. 
1. 7. melléklete helyébe a 3. melléklet, 
2. 13. melléklete helyébe a 4. melléklet, 
3. 22. melléklete helyébe az 5. melléklet, 
4. 24. melléklete helyébe a 6. melléklet 
lép. 
  
Az R3. 
1. 1. melléklete a 7. melléklet, 
2. 2. melléklete a 8. melléklet, 
3. 3. melléklete a 9. melléklet, 
4. 5. melléklete a 10. melléklet 
szerint módosul. 
  



4. 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 
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 (a          
továbbiakban: R4.) 1. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
[Az önkormányzati adóhatóság a hatáskörébe tartozó] 
„h) az önkormányzati adóhatóságnál adóüggyel összefüggésben fizetendő közigazgatási        
hatósági eljárási illetékre, bírságokra, pótlékokra [az a)–h) pontok a továbbiakban együtt:           
közteher]” [vonatkozó nyilvántartásait, kezelését és elszámolását, és az ezzel kapcsolatos          
adatszolgáltatását az e rendeletben szabályozott módon látja el.] 
  
Az R4. 2. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
[Az önkormányzati adóhatóság a feladatellátásának teljesítéséhez az alábbi nyilvántartásokat         
hozza létre:] 
„d) az adózónkénti bejelentkezési, változás-bejelentési, adatbejelentési, adóbevallási és        
közterhenkénti nyilvántartás,” 
  
Az R4. 3. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
[A 2. § (1) bekezdésében meghatározott nyilvántartások a következő adatokat tartalmazzák:] 
„a) Az adózói törzsadat-nyilvántartás tartalmazza az önkormányzati adóhatóságok által         
rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.)         
PM rendelet (a továbbiakban: PM rendelet) 22. mellékletében meghatározott adatokat,          
valamint a helyi adókról szóló törvény szerinti adatszolgáltatásban szereplő adózói adatokat,           
továbbá, ha a vállalkozó adózó cégbejegyzési eljárás alatt áll, akkor a „b.a.”, ha csődeljárás              
alatt áll, akkor a „cs.a.”, ha felszámolási eljárás alatt áll, akkor az „f.a.”, ha végelszámolási               
eljárás alatt áll, akkor a „v.a.”, illetve ha kényszertörlési eljárás alatt áll, akkor a „kt.a.”               
jelölést, továbbá valamennyi adózó esetében az önkormányzati adófeldolgozó program által          
generált technikai azonosítót.” 
  
Az R4. 3. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
[A 2. § (1) bekezdésében meghatározott nyilvántartások a következő adatokat tartalmazzák:] 
„d) Az adózónkénti bejelentkezési, változás-bejelentési, adatbejelentési, adóbevallási és        
közterhenkénti nyilvántartás tartalmazza az adózó által benyújtott bejelentkezés,        
változás-bejelentés, adatbejelentés, adóbevallás, nyilatkozat benyújtásának tényét és       
időpontját, továbbá az adózó által valamennyi bejelentett és bevallott adatot, valamint a helyi             



adókról szóló törvény szerinti adatszolgáltatásban szereplő adatokat. Az adózónkénti         
bejelentkezési, változás-bejelentési, adatbejelentési, adóbevallási és közterhenkénti      
nyilvántartást az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési        
nyomtatványok tartalmáról szóló miniszteri rendelet tartalmi, formai és logikai felépítésének          
megfelelően kell kialakítani és vezetni.” 
  
Az R4. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) Az önkormányzati adóhatóság az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló          
kormányrendeletben meghatározott számláit vezető belföldi hitelintézet vagy a Kincstár (e          
rendelet alkalmazásában a továbbiakban együtt: hitelintézet) napi számlakivonatairól fizetési         
számlakivonat-nyilvántartást vezet, amely egy összegben tartalmazza mind a hitelintézet által          
megküldött napi befizetéseket, mind a fizetési számlákról, azok alszámláiról (a továbbiakban           
együtt: fizetési számla) kiutalt összegeket, valamint ezek nyitó és záró egyenlegét. 
Az önkormányzati adóhatóság a hitelintézet számlakivonatainak adatait egyezteti a         
nyilvántartásaiban meglévő adatokkal és a számlakivonat adatait a fizetési         
számlakivonat-nyilvántartásába rögzíti.” 
  
Az R4. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) Az önkormányzati adóhatóság az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott, a           
külföldön bejegyzett szervezetek tagjairól (tulajdonosairól), illetve az egyes tagokat megillető          
részesedés arányáról a külföldi szervezetek építményadóról, telekadóról szóló        
adatbejelentéseiben feltüntetett adatokról történő adatszolgáltatását az állami adó- és         
vámhatóság által meghatározott módon teljesíti.” 
  
Az R4. 
1. 14. § (1) bekezdésében a „május 31-éig” szövegrész helyébe a „július 15-éig” szöveg, 
2. 14. § (4) bekezdésében a „január 15-éig” szövegrész helyébe a „február 1-jéig” szöveg, 
3. 14. § (5) bekezdésében a „január 30-áig” szövegrész helyébe a „február 15-éig” szöveg, 
4. 14. § (6) bekezdésében a „február 15-éig” szövegrész helyébe a „március 1-jéig” szöveg 
lép. 
  
Hatályát veszti az R4. 
1. 6. § (1) bekezdésében az „és 20. §,” szövegrész; 
2. 10. § (4) bekezdése; 
3. 20. §-a. 
  
Hatályba lép: 2019. január 1-jén. 
  
MK.204. 
2018. évi CI. törvény a 2021. évi népszámlálásról 
  



„1. § (1) A Magyarország területén 2021. május 1-jén 0 órakor fennálló állapot             
alapulvételével a természetes személyekről és a lakásokról nép- és lakásszámlálást (a           
továbbiakban: 2021. évi népszámlálás) kell tartani. 
(2) A 2021. évi népszámlálás kiterjed 
a) a Magyarország területén élő vagy 12 hónapnál rövidebb ideig külföldön tartózkodó, de             
Magyarországon bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező magyar       
állampolgárokra, 
b) a Magyarország területén három hónapnál hosszabb ideig tartózkodó 
ba) EGT-állampolgárokra, 
bb) harmadik országbeli állampolgárokra és 
bc) hontalan személyekre 
[a továbbiakban az a) és b) pont alattiak együtt: természetes személyek], 
valamint 
c) az ország területén lévő lakásokra, lakott üdülőkre, lakott egyéb lakóegységekre (a            
továbbiakban együtt: lakások) és a közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézményekre –           
így különösen a gyermekvédelmi szakellátás intézményei, diákotthonok, kollégiumok,        
munkavállalók elhelyezését szolgáló intézmények, tartós és átmeneti elhelyezést biztosító         
szociális intézmények, büntetés-végrehajtás intézményei – (a továbbiakban: intézetek). 
(3) A 2021. évi népszámlálást internetes önkitöltéses vagy interjús módszerrel kell           
végrehajtani. Az adatszolgáltatás módját – a (4) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatói          
kör kivételével – az adatszolgáltatásra kötelezett személy választja meg. 
(4) A Rendőrségről szóló törvény, valamint a védett személyek és a kijelölt létesítmények             
védelméről szóló kormányrendelet szerinti védett személyek adatszolgáltatási       
kötelezettségüket internetes önkitöltéses módszerrel teljesítik. 
(5) Az adatfelvételt 2021. május 1. és 2021. június 20. között kell végrehajtani. Az              
összeírásból kimaradt személyek és lakásuk pótösszeírását 2021. június 28-ig kell befejezni           
az 5. § (6) bekezdésbeli eltéréssel. Az adat-előkészítési, adatfeldolgozási folyamat 2022.           
június 28-ig tart. 
2. § (1) A 2021. évi népszámlálás során az adatszolgáltatás a természetes személyek, a              
lakások, valamint az intézetek következő adatköreinek az összeírására terjed ki: 
a) a természetes személyekre vonatkozóan: családi- és utónév, nem, születési idő,           
állampolgárság, lakóhely, a lakáshasználat jogcíme, családi állapot, családi állás, élve          
született gyermekek száma, születési ideje, iskolába járás, iskolai és szakmai végzettség,           
nyelvismeret, gazdasági aktivitás, foglalkozás, munkáltató és munkahely, tanulással,        
munkavégzéssel összefüggő napi közlekedés és utazás, nemzetiség, anyanyelv, családi, baráti          
közösségben beszélt nyelv, vallás, egészségi állapot, fogyatékosság; 
b) a lakásokra vonatkozóan: természetbeni cím, rendeltetés (típus), tulajdoni jelleg,          
helyiségeinek száma, alapterület, kommunális ellátottság, felszereltség, építési év, falazat; 
c) az intézetekre vonatkozóan: természetbeni cím, rendeltetés, férőhelyek száma. 



(2) A 2021. évi népszámlálás során felvett adatok vonatkozásában olyan technikai megoldást            
kell alkalmazni, amely az 1. § (3) bekezdésében meghatározott módszerek alkalmazása           
folyamán az adatrögzítés pillanatában automatikus módon elvégzi az adatok álnevesítését. 
(3) A természetes személyek vallására, nemzetiségére vonatkozó adatok kivételével a (2)           
bekezdés szerint álnevesített adatok 
a) kapcsolata a természetes személyekkel kizárólag a 2021. évi népszámlálási adatok           
előkészítésével, feldolgozásával összefüggő célból a cél eléréséig szükséges mértékben és          
ideig állítható helyre; 
b) kizárólag a 2021. évi népszámlálási adatok előkészítésével, feldolgozásával összefüggő          
célból, a cél eléréséig szükséges mértékben és ideig kapcsolhatóak össze a 2021. évi             
népszámlálás céljára felhasználásra kerülő, a 6. § (1) bekezdésében felsorolt adminisztratív           
adatokkal. 
(4) A természetes személyek vallására, nemzetiségére vonatkozó álnevesített adatok 
a) kizárólag a 2021. évi népszámlálási adatok előkészítésével, feldolgozásával összefüggő          
célból a cél eléréséig szükséges mértékben és ideig kapcsolhatóak össze a 2021. évi             
népszámlálás során felvett, a (2) bekezdés szerint álnevesített adatokkal, továbbá a 2021. évi             
népszámlálás céljára felhasználásra kerülő, a 6. § (1) bekezdésében felsorolt adminisztratív           
adatokkal, 
b) kapcsolatát a természetes személlyel a 2021. évi népszámlálás adatfeldolgozásának          
lezárását követően véglegesen meg kell szüntetni. 
(5) A 2021. évi népszámlálás adatfeldolgozását követően – a vallásra, nemzetiségre           
vonatkozó adatokat nem tartalmazó – álnevesített adatállomány a hivatalos statisztikáról          
szóló 2016. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Stt.) 40. § (3) bekezdésének megfelelően             
kapcsolható össze más, a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) kezelésében           
lévő adatállománnyal. 
  
3. § (1) Az adatszolgáltatás – a (2) bekezdésben felsorolt adatkörök kivételével – kötelező.              
Az adatszolgáltatók kötelesek a 2021. évi népszámlálás körébe tartozó adatokat a valóságnak            
megfelelően megadni. 
(2) Az adatszolgáltatás az egészségi állapotra, a fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre            
és a nemzetiségre vonatkozóan önkéntes. 
(3) Az adatszolgáltatók mint érintettek a természetes személyeknek a személyes adatok           
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a            
95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679           
európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) 17. és            
18., valamint 21. cikkében foglalt, törléshez, az adatkezelés korlátozásához és a tiltakozáshoz            
való jogot a (2) bekezdésben foglalt önkéntes adatszolgáltatáson alapuló adatok          
vonatkozásában gyakorolhatják. 
A jogok gyakorlása nem érinti a KSH által feldolgozott, a 2021. évi népszámlálás adataiból              
tájékoztatási célból kezelt, azonosításra nem alkalmas adatbázisokat. 



(4) Az adatszolgáltató az általános adatvédelmi rendelet 16. cikkében foglalt, helyesbítéshez           
való jogával a statisztikai adatfeldolgozás megkezdéséig élhet. A KSH nem köteles az            
adatszolgáltató által kért helyesbítést elvégezni, ha az a statisztikai adatfelvételi módszertan           
alkalmazását vagy más, statisztikai szakmai szempontokat sértene, vagy az lehetetlen. 
(5) A 2021. évi népszámlálás során gyűjtött adatok kizárólag statisztikai célra használhatók            
fel. 
  
4. § (1) A 2021. évi népszámlálás előkészítésének és végrehajtásának a szakmai felügyeletét,             
az internetes adatgyűjtés előkészítését és lebonyolítását, az összeírás technikai feltételeinek          
biztosítását, a helyi előkészítés és az összeírás szakmai felügyeletét, továbbá az adatok            
előkészítését, feldolgozását és közzétételét a KSH – a KSH elnöke által alapított, a magyar              
állam 100%-os tulajdonában álló Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság 
bevonásával – végzi. A feldolgozott adatoknak az Európai Bizottság (Eurostat) számára           
történő továbbításáról a KSH gondoskodik. 
(2) A 2021. évi népszámlálás helyi előkészítéséről és a település közigazgatási területén            
az adatfelvétel végrehajtásáról – az internetes adatgyűjtés előkészítése és lebonyolítása,          
valamint a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a települési (a fővárosban a kerületi)             
önkormányzat jegyzője gondoskodik. 
(3) A Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek által fenntartott intézetek, valamint            
az ezekben az intézetekben élők vonatkozásában a 2021. évi népszámlálás helyi           
előkészítéséért és az adatfelvétel végrehajtásáért – a települési (a fővárosban a kerületi)            
önkormányzat jegyzőjével együttműködve – az intézet vezetője a felelős.” 
  
Hatályba lép: 2018. december 26. 
  
2018. évi CVI. törvény egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról 
  
2. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről           
szóló 
1997. évi CXL. törvény módosítása 
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló           
1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 78/J. § (1) bekezdése helyébe a következő              
rendelkezés lép: 
„(1) Közművelődési intézmény – ideértve a közművelődési megállapodás keretében         
működtetett intézményt is – létesítése, átszervezése, megszüntetése, valamint        
tevékenységének 2 hónapon túli szüneteltetése esetén a testületi döntés meghozatala előtt 30            
nappal a miniszter és a 82. § szerinti Közművelődési Kerekasztal véleményét be kell szerezni,              
és annak tartalmát a képviselőtestülettel ismertetni kell.” 
  
Hatályba lép: 2018. december 26., 2020. március 1. 
  



A Kormány 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelete a felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadói tevékenységről 
  
Hatályba lép: 2019. január 1. 
  
A Kormány 258/2018. (XII. 18.) Korm. rendelete a felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzéséről szóló 217/2017. (VII. 31.) 
Korm. rendelet módosításáról 
  
Hatályba lép: 2019. január 1. 
  
A Kormány 259/2018. (XII. 18.) Korm. rendelete az építési beruházások, valamint az            
építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének        
részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, valamint az elektronikus           
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet         
módosításáról 
  
1. § Hatályát veszti az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó            
tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015.         
(X. 30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében az „ , és az alvállalkozói teljesítés aránya nem                 
haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket” szövegrész. 
  
2. § Hatályát veszti az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.            
19.) Korm. rendelet 14. alcíme. 
  
Hatályba lép: 2018. december 19. 
  
MK. 207. (2018. december 20.) 
2018. évi CXIII. törvény egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról 
  
1. Az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló 2003. évi CXIII. törvény           
módosítása 
2. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosítása 
3. A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a          
népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény módosítása 
  
Hatályba lép: 2018. december 28. 
  
2018. évi CXVI. törvény a munkaidő-szervezéssel és a munkaerő-kölcsönzés minimális          
kölcsönzési díjával összefüggő egyes törvények módosításáról 
1. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása 



2. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő           
átmeneti 
rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló 2012. évi LXXXVI. törvény        
módosítása 
  
Hatályba lép: 2019. január 1. 
  
2018. évi CXVII. törvény egyes szociális, gyermekvédelmi tárgyú, valamint egyéb          
kapcsolódó törvények módosításáról 
  
4. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása 
Több lényeges (pl. ápolási díjra vonatkozó) módosítás mellett a törvény kiegészül a            
gyermekek otthongondozási díjára vonatkozó rendelkezésekkel. 
8. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény             
módosítása 
19. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények         
módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény módosítása 
21. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása 
(A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 44/A. § (2)              
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) Nem foglalkoztatható, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
a) szándékos bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztést szabtak ki, 
aa) öt évet el nem érő szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított nyolc évig, 
ab) ötévi vagy azt meghaladó szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított tíz            
évig; 
b) szándékos bűncselekmény miatt közérdekű munkát vagy pénzbüntetést szabtak ki, a           
mentesítés beálltától számított három évig; 
c) szándékos bűncselekmény miatt végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztést szabtak        
ki, a mentesítés beálltától számított öt évig.” 
Az Mt. 127. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A szülési szabadság annak a szülőnek is jár, aki a gyermeket az anya egészségi állapota                
vagy halála miatt végrehajtható bírósági ítélet vagy végrehajtható gyámhatósági határozat          
alapján gondozza.” 
Az Mt. 128. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„128. § (1) A munkavállaló gyermeke harmadik életéve betöltéséig – a gyermek gondozása             
céljából – fizetés nélküli szabadságra jogosult, amelyet a munkavállaló kérésének megfelelő           
időpontban kell kiadni. 
(2) A munkavállaló – örökbe fogadott gyermeke gondozása céljából – a gyermek gondozásba             
történő kihelyezésének kezdő időpontjától számított három évig, három évesnél idősebb          
gyermek esetén hat hónapig fizetés nélküli szabadságra jogosult, amelyet a munkavállaló           
kérésének megfelelő időpontban kell kiadni.”) 



24. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása 
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 50. § (2) bekezdés 13. pontjában az „ápolási                
díj” szövegrész helyébe a „gyermekek otthongondozási díja, ápolási díj” szöveg lép. 
  
Hatályba lép: 2019. január 1., 2020. január 1. 
  
2018. évi CXXI. törvény egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények 
módosításáról 
1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása 
2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 
törvény 
módosítása 
4. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása 
7. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok 
használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása 
9. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 
1997. évi CLIX. törvény módosítása 
11. A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény módosítása 
15. A szabálysértési jogsegélyről szóló 2007. évi XXXVI. törvény módosítása 
20. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása 
22. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes          
törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi          
CXX. törvény módosítása 
23. A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és         
védelméről szóló 
2012. évi CLXVI. törvény módosítása 
24. Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló         
2013. évi L. törvény módosítása 
29. A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény módosítása 
A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény (a továbbiakban: Kstv.)           
2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A kéményseprő-ipari tevékenységet – a 10. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott             
kivétellel – 
a) a Kormány által jogszabályban kijelölt szervezet (a továbbiakban: kéményseprő-ipari          
szerv) közfeladatként 
aa) a természetes személy tulajdonában lévő és gazdálkodó szervezet székhelyeként,          
telephelyeként, fióktelepeként be nem jegyzett ingatlan esetében, ideértve a hitelszerződésből          
eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának         
biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény (a továbbiakban: NETtv.) alapján az állam            
tulajdonát képező, a NETtv. 22. § (1) bekezdése szerinti bérlő használatában lévő ingatlant,             



valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes           
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti ingatlant is, 
ab) a kizárólag az aa) alpont szerinti ingatlanokból álló társasház, lakásszövetkezeti           
lakóépület esetében, amelyben az égéstermék-elvezető társasházi osztatlan közös tulajdonban         
van, 
ac) az ab) alpont alá nem tartozó társasház, lakásszövetkezeti lakóépület esetében, valamint 
b) a kéményseprő-ipari szolgáltató az a) pontban foglaltakon kívüli ingatlanok esetében 
látja el.” 
  
A Kstv. 10. § (17) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(17) A kéményseprő-ipari szerv, a (3) bekezdés szerinti szolgáltató e törvény           
hatálybalépésétől nyilatkoztathatja az ingatlan használóját a helyszínen a 2. § (1)           
bekezdésében foglaltakról, az 5. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott adatokról. Ha a             
kéményseprő-ipari szerv a nyilatkozat-felvétel során a 2. § (1) bekezdés b) pontjába tartozó             
ingatlant azonosít, a nyilatkozat-felvételt követő harminc napon belül a 2. § (1) bekezdés b)              
pontjába tartozó ingatlanok használóját és a kéményseprő-ipari szolgáltatót értesíti.” 
30. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló           
2015. évi CCXXII. törvény módosítása 
  
Hatályba lép: 2018. december 21., 2019. január 1., 2019. január 31., 2019. április 1., 2019.               
június 1., 2019. július 1., 2020. január 1. 
  
2018. évi CXXIII. törvény a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény          
hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról 
1. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény módosítása 
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 120. § (1) bekezdése             
helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) Ha a hatóság megállapítja, hogy a másodfokú hatóság, a felügyeleti szerv vagy a              
közigazgatási bíróság által el nem bírált döntése jogszabályt sért, a döntését annak közlésétől             
– a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 5/A. §-ába            
ütköző esetben a büntetőügyben hozott határozat közlésétől – számított egy éven belül,            
legfeljebb egy ízben módosítja vagy visszavonja.” 
  
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 121. § (2) bekezdése             
helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) Ha a hatóság döntése jogszabályt sért, a felügyeleti szerv legfeljebb egy ízben – a               
közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 5/A. §-ába          
ütköző esetben a büntetőügyben hozott határozat közlésétől számított egy éven belül, a (3)             
bekezdésben meghatározott időtartamon túl is – azt megváltoztatja vagy megsemmisíti, és           
szükség esetén a döntést hozó hatóságot új eljárásra utasítja.” 
  



2. A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény          
módosítása 
A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 5. §-a a            
következő (5) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba: 
„(5) Ha az 5/B. § szerinti büntetőeljárás befejezésekor a (4) bekezdés szerinti elévülési idő              
már eltelt, vagy abból egy 
évnél kevesebb van hátra, a közigazgatási szankciót alkalmazó hatóság a büntetőeljárás           
befejezésétől számított egy évig alkalmazhat közigazgatási szankciót.” 
  
A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény I. Fejezete           
a következő 4/A. alcímmel kiegészülve lép hatályba: 
„4/A. A közigazgatási szankciók alkalmazásának különös szabályai 
5/A. § Ha a bíróság a jogsértő magatartást megvalósító természetes személyt ugyanazon            
tényállás alapján jogerős ügydöntő határozatban 
a) elítélte és vele szemben büntetést szabott ki, illetve intézkedést alkalmazott, vagy 
b) arra hivatkozással, hogy a bűncselekményt nem a vádlott követte el, felmentette, 
nem alkalmazható a 2. § (3) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott közigazgatási szankció. 
5/B. § Ha a közigazgatási szankciót alkalmazó hatóság tudomására jut, hogy az eljárása             
alapjául szolgáló jogsértő magatartás miatt büntetőeljárás van folyamatban és a közigazgatási           
szankció alkalmazása – összhangban az 5/A. §-ban foglaltakkal – e büntetőeljárás           
kimenetelétől függ, az eljárását a büntetőeljárás befejezéséig felfüggeszti.” 
  
A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 13. § (1)            
bekezdése a következő szöveggel lép hatályba: 
„(1) Tevékenység végzésétől történő eltiltásnak kell tekinteni minden olyan közigazgatási          
szankciót, amellyel a hatóság az ügyfél valamilyen jogosultsága gyakorlását meghatározott          
időre vagy jogszabályban meghatározott feltétel bekövetkezéséig megvonja vagy korlátozza.” 
  
A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 9. § (2)            
bekezdésének nyitó szövegrésze az „írja elő” szövegrész helyett a „teszi lehetővé” szöveggel            
lép hatályba. 
  
Nem lép hatályba a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV.           
törvény 16. § (1) bekezdése. 
  
3. A közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a         
közigazgatási 
eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes        
jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény módosítása 
  



A közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a        
közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes         
jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény 
a) 41. § (7) bekezdésében a „2019. január 1. napján” szövegrész helyébe a „2020. január 1.                
napján” szöveg, 
b) 41. § (8) bekezdésében a „2019. január 2. napján” szövegrész helyébe a „2020. január 2.                
napján” szöveg lép. 
  
4. A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások         
egyszerűsítésével 
összefüggő törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXXVI. törvény módosítása 
A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével         
összefüggő törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXXVI. törvény (a továbbiakban:          
Büromódtv.) 79. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a 79. § a következő                
(5) bekezdéssel egészül ki: 
„(4) Az 1. § (3) bekezdése, a 8. § (1) bekezdése, a 20. § (2) bekezdése, a 21. § és a 27–29. §                       
2019. január 1-jén lép hatályba. 
(5) A 32. § (1)–(4) bekezdése 2020. január 1-jén lép hatályba.” 
  
A Büromódtv. 79. § (1) bekezdésében a „(2)–(4) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(2)–(5)             
bekezdésben” szöveg lép. 
  
A Büromódtv. 32. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba: 
„(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 2020. május 1. napjáig – nyilvántartásba vételtől           
függetlenül – elláthatja, ha a tevékenység végzésére való jogosultságát, hitelt érdemlő módon            
igazolja.” 
  
  
Hatályba lép: 2018. december 31., 2020. január 1. A közigazgatási szabályszegések           
szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 2020. január 1-jén lép hatályba. 
  
A Kormány 270/2018. (XII. 20.) Korm. rendelete az információs társadalommal          
összefüggő szolgáltatások elektronikus információbiztonságának felügyeletéről és a       
biztonsági eseményekkel kapcsolatos eljárásrendről 
  
Hatályba lép: 2019. január 1., 2019. január 6. 
  
  
MK. 208. 



2018. évi CXXVI. törvény a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes törvények          
jogharmonizációs célú módosításáról 
1. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása 
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 32. § (2) bekezdés b) pontja              

helyébe a következő rendelkezés lép: 
(A belföldön kiállított magánokirat bejegyzés alapjául csak akkor szolgálhat, ha kitűnik           
belőle a keltezés helye és ideje, továbbá, ha) 
„b) két, az okiraton névvel és lakcímmel – vagy a hitelintézetekről és a pénzügyi              
vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 6. § (1) bekezdés 108a. pontja szerinti             
esetben névvel és a munkáltató címével (székhelyével, telephelyével, fióktelepével), valamint          
a személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvány típusával és számával – megnevezett          
tanú aláírásával igazolja, hogy a nyilatkozattevő a nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy               
aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el, vagy” 
15. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosítása 
A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés b) pontja              
helyébe a következő rendelkezés lép: 
(Teljes bizonyító erejű a magánokirat, ha) 
„b) két tanú igazolja, hogy az okirat aláírója a részben vagy egészben nem általa írt okiratot                
előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az             
okiratot mindkét tanú aláírja, továbbá az okiraton a tanúk nevét és – ha törvény eltérően nem                
rendelkezik – lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan is fel kell           
tüntetni,” 
  
Hatályba lépés: a  törvény fent kiemelt rendelkezései 2018. december 29-én lépnek hatályba. 
  
2018. évi CXXVII. törvény az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és egyéb             
törvények módosításáról* 
1. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása 
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 29/A. § (6)              
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(6) A 2014-ben kezdődő adóév utolsó napjáig keletkezett, és az adóalapnál még nem             
érvényesített elhatárolt veszteséget az adózó a 2014. december 31-én hatályos előírások           
szerint írhatja le azzal, hogy az elhatárolt veszteséget legkésőbb 2030. december 31. napját             
magában foglaló adóévben lehet az adózás előtti eredmény csökkentéseként érvényesíteni.” 
  
2. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény          
módosítása 
Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény 3. § (4)            
bekezdés d) pont da) alpontjában a „250 millió forint” szövegrész helyébe az „500 millió              
forint” szöveg lép. 
  



3. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása 
3. § A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10/B. § (2)              
bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(Az önkormányzat kezesség-, illetve garanciavállalásához a Kormány abban az esetben járul           
hozzá, ha) 
„b) a kezesség-, illetve garanciavállalás – a 10/E. § (3) bekezdés szerinti            
szerződésmódosításhoz vagy adósságmegújításhoz kapcsolódó kezesség-, illetve      
garanciavállalás kivételével – megfelel az Áht. 96. §-ának.” 
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10/C. § (1)            
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) Az önkormányzat a tárgyévre vonatkozó költségvetési rendeletében, határozatában         
szerepeltetett adósságkeletkeztetési szándékáról, – a 10. § (3) bekezdés b) pontja, valamint c)             
pont cb) és cd) alpontja, továbbá a 10/A. § szerinti működési célú adósságot keletkeztető és a                
10/B. § (3) bekezdése szerinti adósságmegújító ügyletek kivételével – az adósságot           
keletkeztető ügyletéhez kapcsolódó fejlesztési céljáról és az ügylet várható értékéről a helyi            
önkormányzatokért felelős minisztert és az államháztartásért felelős minisztert előzetesen         
tájékoztatja.” 
  
4. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 52/A. §-a helyébe a következő            
rendelkezés lép: 
„52/A. § (1) A 14. § (3) bekezdése szerinti fejezet terhére nyújtott költségvetési támogatást a               
folyósítását követő év december 31-éig lehet felhasználni. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott határidőtől a Kormány egyedi határozata rövidebb           
határidőt, a központi költségvetésről szóló törvény eltérő időpontot is megállapíthat. 
(3) A támogató a Kormány egyedi határozata alapján nyújtott támogatás esetében a határidőt             
egy alkalommal legfeljebb egy évvel meghosszabbíthatja.” 
  
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111. §-a a következő (8) bekezdéssel             
egészül ki: 
„(8) E törvénynek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és egyéb törvények             
módosításáról szóló 2018. évi CXXVII. törvénnyel megállapított 52/A. § (3) bekezdését az            
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és egyéb törvények módosításáról szóló           
2018. évi CXXVII. törvény hatálybalépését megelőzően meghozott támogatási döntések         
esetében is alkalmazni kell.” 
  
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
1. 28. § (1) bekezdésében a „fejezeti kezelésű előirányzatok, a központi kezelésű            
előirányzatok és az elkülönített állami pénzalapok” szövegrész helyébe a „fejezeti kezelésű           
előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok” szöveg, és 



2. 48/B. § (1) bekezdés e) pontjában a „sportegyesület és a sportszövetség kivételével”             
szövegrész helyébe a „sportegyesület, a sportszövetség és a polgárőr szervezet kivételével”           
szöveg 
lép. 
Hatályba lép: 2018. december 22., 2019. január 1. 
  
  
2018. évi CXXVIII. törvény az állami vagyongazdálkodással és a nemzeti pénzügyi           
szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes       
vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről 
  
3. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény          
módosítása 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a          
továbbiakban: Mötv.) 42. § 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A képviselő             
testület hatásköréből nem ruházható át) 
„16. a helyi önkormányzati vagyon tulajdonjogának ingyenes átruházására vagy         
nemzeti vagyon tulajdonjogának ingyenes átvételére vonatkozó döntés;” 
  
Az Mötv. 108. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tulajdonjoga ingyenesen          
átruházható: 
a) az állam vagy más helyi önkormányzat javára jogszabályban meghatározott          
közfeladat ellátásának elősegítése érdekében; 
b) egyház, egyházi jogi személy részére hitéleti feladatai elősegítése vagy az általa            
végzett állami, önkormányzati – így különösen oktatási, szociális, család-, gyermek- és           
ifjúságvédelmi, kulturális – feladatok ellátásának elősegítése érdekében vagy 
c) közhasznú szervezet javára, az általa átvállalt állami, önkormányzati feladat          
ellátásának elősegítése érdekében, valamint a Magyar Tudományos Akadémia és a          
Magyar Művészeti Akadémia javára törvényben vagy törvény felhatalmazása alapján         
kiadott jogszabályban foglalt feladatai elősegítése érdekében.” 
  
Az Mötv. 108. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) A helyi önkormányzat képviselő-testületének nemzeti vagyon ingyenes átadására         
vonatkozó határozatában meg kell jelölni azt a jogszabályban meghatározott feladatot          
vagy egyházi hitéleti feladatot, amelynek ellátását az átadás elősegíti.” 
  
Az Mötv. 50. §-ában az „a 42. § 1., 2., 5., 6., 7. pontjában foglalt” szövegrész helyébe az                  
„a 42. § 1., 2., 5., 6., 7. és 16. pontjában foglalt” szöveg lép. 
  
4. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosítása 



A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 1. § (2)              
bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(Nemzeti vagyonba tartozik:) 
„g) állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyűjtemény (muzeális intézmény,         
levéltár, közgyűjteményként működő kép- és hangarchívum, valamint könyvtár) saját         
gyűjteményében nyilvántartott kulturális javak körébe tartozó dolog, kivéve, ha a dolog           
más tulajdonában áll,” 
  
Az Nvtv. 6. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki: 
„(3a) Az állam és a helyi önkormányzat közös tulajdonában álló, az 1. mellékletben             
meghatározott csatornák, 
tározók, árvízvédelmi fővédvonalak, egyéb vízi létesítmények és vízi közművek,         
valamint terek és parkok 
tulajdonközössége – közös tulajdon megszüntetés jogcímén – megszüntethető. A közös          
tulajdon megszüntetésére kizárólag az egyik tulajdonostárs tulajdoni hányadának        
ingyenesen, nyilvántartási értéken a másik tulajdonostárs részére történő átruházásával         
kerülhet sor, feltéve, ha a tulajdon átruházása a közfeladat ellátását nem veszélyezteti.” 
  
Az Nvtv. 8. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(6) A 100%-os állami vagy önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság azon           
közfeladat végzésére, amelynek ellátására alapították – az állami vagyonról szóló          
törvény szerinti tulajdonosi joggyakorló társaságok, valamint a (8) bekezdés szerinti          
eset kivételével – gazdasági társaságot nem alapíthat.” 
  
Az Nvtv. 8. §-a a következő (15) bekezdéssel egészül ki: 
„(15) Azon gazdasági társaság, amelyben az állam vagy helyi önkormányzat          
külön-külön vagy együttesen e törvény szerinti többségi befolyással rendelkezik – ide           
nem értve a kockázati tőkebefektetéssel üzletszerűen foglalkozó 
állami vagy önkormányzati többségi befolyással rendelkező gazdasági társaságokat,        
valamint azon gazdasági 
társaságokat, amelyekben a részesedésszerzés fejlesztési célú tőkefinanszírozás útján        
valósul meg –, az állami vagy a helyi önkormányzati tulajdonoson kívül más            
tulajdonosnak szavazatelsőbbséget vagy más olyan különleges jogot nem biztosíthat,         
amely a tulajdoni arányoktól eltérő mértékű szavazati jogot eredményez. Az ezzel           
ellentétes létesítő okiratban lévő vagy más szerződés kikötés semmis.” 
  
Az Nvtv. 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) A (2) bekezdésben meghatározott kötelezettség elmulasztása esetén a tulajdonosi          
joggyakorló a szerződést kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondja.” 
  



Az Nvtv. 6. § (1) bekezdésében a „(2) és (3) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(2)–(3a)               
bekezdésben” szöveg lép. 
  
Az Nvtv. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 
  
Hatályba lép: 2018. december 22., 2019. december 31., 2019. július 1-jén lép hatályba. 
  
  
9. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása 
Hatályba lép:  2019. január 1., 2019. július 1. 
  
2018. évi CXXXIV. törvény egyes törvényeknek az építészeti alkotásokra, műszaki          
létesítményekre és azok terveire vonatkozó szerzői jogi szabályozással összefüggő         
módosításáról 
1. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény            
módosítása 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a            
továbbiakban: Étv.) 2. §-a ma következő 41. ponttal egészül ki: (E törvény alkalmazásában:) 
„41. Nemzeti tervvagyon: az építészeti alkotásoknak az állam és az önkormányzat           
tulajdonába tartozó építészeti-műszaki dokumentációi – a honvédelmi, katonai, valamint         
nemzetbiztonsági célú és rendeltetésű építményeket érintő építészeti-műszaki dokumentációk        
kivételével – valamint az azok vonatkozásában az államot és az önkormányzatot, 
a) a szerzői jogról szóló 1884. évi XVI. törvénycikk 3. §-a alapján megillető szerzői vagyoni               
jogok, 
b) a szerzői jogról szóló 1921. évi LIV. törvénycikk 3. §-a, 60. §-a, 67. §-a alapján megillető                 
szerzői vagyoni jogok, 
c) a szerzői jogról szóló 1969. évi III. törvény 14. § (1) bekezdése alapján megillető szerzői                
felhasználási jogok, 
d) 1970. január 1-jét követően a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 599. §               
(3) bekezdése alapján megillető szerzői vagyoni jogok, 
e) a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 9. § (4) bekezdése                
és 30. §-a alapján megillető szerzői vagyoni jogok, 
f ) az 55/A. § (3) bekezdése alapján megillető felhasználási jogok vagy vagyoni jogok              
összessége, ideértve az állami, önkormányzati tulajdonú szervezetek általi megrendelésre         
készült épületek azon építészeti-műszaki dokumentációit is, amelyen a megrendelő a szerzői           
vagyoni jogokat vagy a felhasználási jogokat megszerezte.” 
  
Az Étv. 4. §-a a következő (3c) bekezdéssel egészül ki: 
„(3c) A nemzeti vagyonról szóló törvény szerint az állam tulajdonába tartozó, nemzeti            
tervvagyonnak minősülő, jogszabályban meghatározott építészeti-műszaki dokumentációk      



folyamatos gyűjtése, megőrzése, a nemzeti tervvagyon jogszabályban meghatározottak        
szerinti vagyonkezelése állami feladat.” 
Az Étv. „Az épített környezet fenntartása és használata” alcíme a következő 55/A. és 55/B.              
§-sal egészül ki: 
„55/A. § (1) A Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara közös szabályzatban              
rögzíti az építészeti alkotáshoz és az építészeti-műszaki dokumentációhoz fűződő szerzői          
felhasználási vagy vagyoni jogok jogosultja által az építészeti alkotás és az           
építészeti-műszaki dokumentáció ismételt, az építészeti-műszaki dokumentáció alapján már        
megvalósított épülethez kötődő felhasználásért annak tulajdonosától kérhető – az ismételt          
felhasználás alapjául szolgáló tervezési szerződés díjához kötött – ajánlott díjakat. 
(2) Jogutód nélkül megszűnt állami vagy tanácsi, önkormányzati tulajdonú tervező          
vállalatokban létrehozott építészeti-műszaki dokumentációk esetében az építészeti-műszaki       
dokumentációhoz fűződő szerzői felhasználási vagy vagyoni jogok jogosultja az         
építészeti-műszaki dokumentáció felhasználásáért – eltérő megállapodás hiányában – az (1)          
bekezdés szerinti szabályzatban megállapított díjazást követelheti. Ha a jogosult a          
szabályzatban említett díj mértékét a felhasználás sajátos körülményeire tekintettel vitatja, a           
felek az Szjt. 102. §-a szerinti egyeztető testülethez fordulhatnak. Ha a jogosult az egyeztető              
testület előtti eljárást megelőzően akként nyilatkozik, hogy a felhasználást engedélyezi, és           
csak az azért követelt felhasználási díj összegét vitatja, az egyeztető testület eljárásáért            
fizetendő díjat az állam viseli. Ha a jogosult a felhasználáshoz hozzájárult, és az egyeztető              
testület javaslatát a felek az Szjt. 104. § (3) bekezdése alapján nem fogadják el, a jogosult                
bírósági úton érvényesítheti igényét, amely azonban a felhasználás megkezdését nem          
akadályozza, feltéve, hogy a felhasználó az (1) bekezdés szerinti ajánlott díjat letétbe            
helyezte. 
(3) Ha az állami vagy tanácsi, önkormányzati tulajdonú tervezővállalatok jogutód nélküli           
megszűnése miatt az ezek keretében létrehozott építészeti-műszaki dokumentációhoz fűződő         
szerzői felhasználási vagy vagyoni jogoknak nincs jogosultja, akkor e jogok a nemzeti            
vagyon részeként az államot illetik meg. 55/B. § A jogutódlással megszűnt állami vagy             
tanácsi tulajdonú tervezővállalatokban létrehozott építészeti-műszaki dokumentációkhoz és       
az azok alapján megvalósított épületekhez fűződő szerzői jog részét képező felhasználási jog            
vagy vagyoni jog a nemzeti vagyon részeként az államot illeti meg, kivéve, ha egyértelműen              
igazolható, hogy az állam a jogutódnak azt kifejezetten átadta.” 
  
Az Étv. „Nyilvántartások” alcíme a következő 59/A. §-sal egészül ki: 
„59/A. § A nemzeti tervvagyonnak a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint az állam             
tulajdonába tartozó része vonatkozásában a tulajdonosi jogokat az állam 100%-os          
tulajdonában álló Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit         
Korlátolt Felelősségű Társaság gyakorolja.” 
  
Az Étv. „Nyilvántartások” alcíme a következő 59/B. §-sal egészül ki: 



„59/B. § (1) Az építtető és a tervező közös nyilatkozatban az építészeti szerzői jogi              
nyilvántartás részére átadja az építészeti-műszaki dokumentációhoz, valamint az az alapján          
megépült építményhez fűződő szerzői vagyoni jogok tulajdonosának vagy tulajdonosainak a          
következő adatait: 
a) a nyilatkozattevő adatai: 
aa) központi azonosítási ügynök (KAÜ) azonosító, 
ab) a nyilatkozattevő neve, 
ac) a nyilatkozattevő jogállása, 
b) a szerző (tervező) adatai, amennyiben nem tiltotta meg neve feltüntetését: 
ba) neve, 
bb) kamarai azonosítója, 
c) a szerzői vagyoni jogosult adatai: 
ca) neve, 
cb) lakcíme vagy székhelye, 
cc) természetes személy esetében anyja neve, születési helye és ideje, személyazonosító           
igazolványának típusa és száma, 
cd) nem természetes személy esetében cégjegyzékszáma vagy a bírósági nyilvántartásba vétel           
adatai, 
ce) kamarai azonosító, 
cf ) telefonszám, 
cg) e-mailcím, 
ch) a jogszerzés módja. 
(2) Az (1) bekezdés a) pontja és c) pont cb)–ce) alpontjában foglalt adatokhoz csak az               
adatkezelő férhet hozzá, az (1) bekezdés b) pontjában, valamint c) pont ca) és ch) alpontjában               
foglalt adatok nyilvánosak. Az (1) bekezdés c) pont cf )–cg) alpontjában foglalt adatok             
nyilvánosak, de azokat külön erre irányuló kérésre bocsátja rendelkezésre az adatkezelő. 
(3) Az építészeti szerzői jogi nyilvántartás adatkezelésének célja 
a) szerzői vagyoni jogosultak adatainak hozzáférhetővé tétele az érdekeltek számára, 
b) egyéb, a szerzőt a védelmi idő lejárta után megillető jogok biztosítása. 
(4) Az (1) bekezdés szerinti adatok kezelője az állam 100%-os tulajdonában álló Lechner             
Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. 
(5) Az (1) bekezdés szerinti adatok vonatkozásában az adatkezelést végző háromévente           
felülvizsgálja az adatkezelés szükségességét.” 
6. § Az Étv. 62. §-a a következő (3c) bekezdéssel egészül ki: 
„(3c) Felhatalmazást kap az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért felelős          
miniszter arra, hogy – az igazságügyért felelős miniszterrel egyetértésben – rendelettel           
állapítsa meg az építészeti szerzői jogi nyilvántartásra vonatkozó részletes szabályokat.” 
  
Az Étv. 62. § (1) bekezdés 8. pontjában az „adatok körét” szövegrész helyébe az „adatok,               
valamint a nemzeti tervvagyonba tartozó dokumentumok körét” szöveg lép. 
  



2. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosítása 
8. § A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 41/B. §-a a                
következő (1a) bekezdéssel egészül ki: 
„(1a) Ha az (1) bekezdés szerinti kérelmet az épület mint építészeti alkotás tulajdonosa             
terjeszti elő, 
a) az engedély az építészeti alkotás átdolgozására (29. §) is kiterjedhet, 
b) az engedély kérelemre indokolt esetben egy alkalommal az eredeti engedély időtartamával,            
de legfeljebb öt évvel meghosszabbítható.” 
  
Az Szjt. 68. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki: 
„(3) Épület helyreállítása céljából építészeti alkotás vagy annak terve, továbbá az építészeti            
alkotás rajza és az azt tartalmazó mű a szerző hozzájárulása és díjazás nélkül többszörözhető              
és a nyilvánosság számára lehívásra hozzáférhetővé tehető. 
(4) E § alkalmazásában helyreállítás az újjáépítés, valamint az építészeti alkotás           
rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá tétele érdekében végzett felújítási         
tevékenység az építmény, építményrész eredeti építészeti kialakításának megtartása mellett.” 
  
  
Az Szjt. 94/B. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 
„(5) Építészeti alkotások esetén, ha az (1) bekezdés nem alkalmazható, akkor az ellenkező             
bizonyításáig azt kell szerzőnek tekinteni, aki a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és            
Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által vezetett építészeti szerzői jogi          
nyilvántartásban szerzőként szerepel. Ha e szabály nem alkalmazható, akkor a (2)–(4)           
bekezdésben foglaltak irányadóak.” 
  
Az Szjt. 41/A. § (3) bekezdésében a „kiadták vagy – kiadás hiányában – először sugározták”               
szövegrész helyébe a „nyilvánosságra hozták” szöveg lép. 
  
Hatályba lép: 2019. január 1., 2019. december 31. 
  
2018. évi CXXXV. törvény a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról 
A törvény többek között az alábbiak szerint módosul: 
Az Stv. 55. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(A települési önkormányzat – figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára –:) 
„d) támogatja az iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlása feltételeinek         
megteremtését.” 
(2) Az Stv. 55. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A települési önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül támogatja az iskolai            
sportkörök működéséhez, vagy az ezek feladatait ellátó diáksport-egyesületek feladatainak         
zavartalan ellátásához szükséges feltételek megteremtését.” 
  



Hatályba lép:  2019. január 1., 2019. július 1. 
  
A Kormány 275/2018. (XII. 21.) Korm. rendelete a költségvetési szervek és az egyházi             
jogi személyek foglalkoztatottjainak 2019. évi kompenzációjáról 
  
Hatályba lép: 2019. január 1. 
  
A Kormány 279/2018. (XII. 21.) Korm. rendelete sport tárgyú kormányrendeletek          
módosításáról 
  
Hatályba lép: 2018. december 22. 
  
A Kormány 280/2018. (XII. 21.) Korm. rendelete egyes kormányrendeleteknek az          
építészeti alkotásokra, műszaki létesítményekre és azok terveire vonatkozó szerzői jogi          
szabályozással összefüggő módosításáról 
1. Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos          
Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása 
2. Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló          
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosítása 
3. Az árva mű felhasználásának részletes szabályairól szóló 138/2014. (IV. 30.) Korm.            
rendelet módosítása 
4. A tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása 
  
Hatályba lép: 2019. január 1. 
  
A Kormány 282/2018. (XII. 21.) Korm. rendelete az állami sport célú támogatások            
felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról 
  
Hatályba lép: 2019. január 1. 
  
MK. 209. 
A Kormány 289/2018. (XII. 21.) Korm. rendelete közlekedési tárgyú         
kormányrendeletek módosításáról 
1. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési         
eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása 
  
2. A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a         
kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló       
178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása 
  



6. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok          
kiadásáról és 
visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása 
  
7. Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről         
szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet módosítása 
  
12. Az országos kerékpárút-törzshálózat egyes elemeinek és a főutakkal párhuzamos          
kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszai kezelőjének kijelöléséről szóló 355/2017.         
(XI. 29.) Korm. rendelet módosítása 
  
Az országos kerékpárút-törzshálózat egyes elemeinek és a főutakkal párhuzamos         
kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszai kezelőjének kijelöléséről szóló 355/2017. (XI.          
29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 355/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet] 1. § (1) és (2)               
bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„(1) E rendelet hatálya kiterjed az országos kerékpárút-törzshálózatba tartozó és a főutakkal            
párhuzamos kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszaira (a továbbiakban együtt:         
kerékpárútszakasz). 
(2) Az illetékes önkormányzat kezelésében lévő önálló kialakítású kerékpárutak, illetve közös           
vagy elválasztott gyalog- és kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszai körébe tartoznak 
a) az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 1/6. mellékletében            
meghatározott országos kerékpárút-törzshálózatba tartozó kerékpárutak, továbbá 
b) az a) pontba nem tartozó, főutakkal párhuzamosan meglévő kerékpárutak.” 
  
Hatályba lép: 2018. december 29., 2019. január 2., 2019. január 21., 2019. január 30. 
  
A Kormány 292/2018. (XII. 21.) Korm. rendelete a postai szolgáltatások nyújtásának és            
a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a          
postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt          
vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet          
módosításáról 
  
A postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás           
részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a           
postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012.         
(XII. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) - többek között - az alábbiak szerint              
módosul: 
  
 A Rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A postai küldeményt a címzett vagy e rendelet eltérő rendelkezésének hiányában az             
egyéb jogosult átvevő részére kell kézbesíteni. Egyéb jogosult átvevőnek a 15. § (4)             



bekezdése és a 16. § (4) bekezdése szerinti alkalmi átvevő, a 16. § (3) bekezdésében               
meghatározott helyettes átvevő, a 19. §-ban meghatározott meghatalmazott, valamint a 20.           
§-ban meghatározott közvetett kézbesítő minősül. A postai küldemény feladója a postai           
küldemény feladásakor utólagosan igazolható módon tett nyilatkozatában rendelkezhet úgy,         
hogy az egyéb jogosult átvevői kör vonatkozásában a postai szolgáltató az általános            
szerződési feltételeknek a postai küldemények kézbesítésére vonatkozó részében        
meghatározottak szerint korlátozó intézkedést alkalmazzon.”  
  
A Rendelet 16. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki: 
„(6) A postai küldemény érkezéséről szóló értesítés céljából 
a) a postai szolgáltatási szerződés létrejöttekor a feladó, vagy 
b) a postai szolgáltatáshoz igénybevett kiegészítő szolgáltatás megrendelésekor a címzett          
írásban 
a postai szolgáltató rendelkezésére bocsáthatja a címzett mobiltelefonszámát vagy         
elektronikus levélcímét vagy az az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások           
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti hivatalos elérhetőségét (a           
továbbiakban együtt: elektronikus elérhetőség). A postai szolgáltató a Postatv. 41. § (3)            
bekezdésében valamint az e rendeletben az értesítő elhelyezésére vagy hátrahagyására          
vonatkozó rendelkezéseket ebben az esetben azzal az eltéréssel alkalmazhatja, hogy a           
küldemény érkezéséről ezen az elektronikus elérhetőségen értesítheti a címzettet. 
(7) Amennyiben a postai szolgáltató a postai küldemények érkezéséről a (6) bekezdés szerinti             
elektronikus elérhetőségen értesíti a címzettet, ugyanabban az értesítésben – könyvelt postai           
küldemények esetében legalább a küldemények egyedi azonosító jelzésének külön-külön         
történő feltüntetésével – több azonos fajtájú küldemény érkezéséről is adhat tájékoztatást, ha            
az érintett postai küldemények kézbesítési kísérletének napja, valamint átvételi helye és           
időtartama azonos.” 
  
A Rendelet 22. § (5a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(5a) Saját kezű aláírásnak minősül az is, ha a címzett vagy egyéb jogosult átvevő a               
kézbesítési okiraton vagy az aláírást rögzítő egyéb technikai eszközzel rögzítendő adatként,           
továbbá a tértivevényen vagy a tértivevénynek megfelelő elektronikus dokumentumon         
rögzítendő adatként a személyét hitelesen, utólag általa nem vitatható módon tanúsító jelzést            
helyez el. A jelzés használatának részletes szabályait a postai szolgáltató általános szerződési            
feltételeiben határozza meg. A jelzés hitelességét tanúsító okiratot a címzett vagy egyéb            
jogosult átvevő és a postai szolgáltató a jelzés utolsó használatát követő három évig köteles              
megőrizni.” 
  
A Rendelet 22. §-a a következő (5b) bekezdéssel egészül ki: 
„(5b) Tértivevény többletszolgáltatással feladott postai küldemény kézbesítésekor a        
küldemény átvételének igazolásaként a tértivevénynek vagy a tértivevénynek megfelelő         
elektronikus dokumentumnak tartalmaznia kell az átvevő személy olvasható nevét, továbbá          



azon az átvevő saját kezű aláírásán túl – kivéve, ha a küldeményt a címzett veszi át – fel kell                   
tüntetni az átvétel jogcímét is.” 
  
A Rendelet 24. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
[Nem minősül a küldemény átvétele megtagadásának, amennyiben] 
„b) a címzetten és meghatalmazotton kívüli egyéb jogosult átvevő nem kívánja átvenni a             
küldeményt, vagy elzárkózik a kézbesítéskor esedékes díj megfizetésétől, az átvétel          
jogcímének vagy személyazonosságának igazolásától, továbbá a kézbesítési okirat, a         
tértivevény vagy a tértivevénynek megfelelő elektronikus dokumentum aláírásától vagy az          
átvétel során feltüntetendő adatok rögzítésétől.” 
  
A Rendelet 12. alcíme a következő 26/A. §-sal egészül ki: 
„26/A. § A Postatv. 41. § (11) bekezdése szerinti eszköz- és rendszerkövetelmények            
teljesülése abban az esetben megfelelő, amennyiben a felhasznált eszköz és informatikai           
rendszer biztosítja a rendszerelemek zártságát, és megakadályozza az informatikai         
rendszerhez történő jogosulatlan hozzáférést, valamint annak észrevétlen módosítását. A         
felhasznált eszköznek és informatikai rendszernek meg kell felelnie az általános          
információbiztonsági zártsági követelményeknek is. Ennek érdekében a postai szolgáltatónak         
adminisztratív, fizikai és logikai intézkedésekkel biztosítani kell az általános         
információbiztonsági zártsági követelmények teljesülését.” 
  
A Rendelet 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„28. § (1) A hivatalos irat feladójának 
a) a küldeményen szereplő címzés mellett, továbbá 
b) ha a feladó a feladást igazoló okiratként a postai szolgáltató és a feladó által is                
elektronikusan visszakereshető, elektronikus formában rögzített adatbázist alkalmaz, ez        
esetben az e feladást igazoló okiraton is meg kell jelölnie, hogy sikertelen személyes             
kézbesítési kísérlet esetében milyen adattartalmú tájékoztatással kell a címzettet a hivatalos           
irat érkezéséről értesíteni. 
(2) A hivatalos irat tértivevényének tartalmi és formai követelményeit az Egyetemes Postai            
Közszolgáltatási Szerződés tartalmazza.” 
  
A Rendelet 30. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) Hivatalos irat kézbesítésekor a küldemény átvételének igazolásaként a kézbesítési          
okiraton, vagy az aláírást rögzítő egyéb technikai eszközön, a tértivevényen az átvevő saját             
kezű aláírásán túl fel kell tüntetni az átvevő személy olvasható nevét, az átvevő             
személyazonosságát igazoló okmány elnevezését, betűjelét, számát és – kivéve, ha a           
küldeményt a címzett veszi át – az átvétel jogcímét is, valamint helyettes átvevőnek történő              
átadás esetén a hozzátartozói jogcímet is.” 
  
A Rendelet 31. § (3) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 



[Az értesítőnek tartalmaznia kell:] 
„i) a küldemény átvételére való jogosultság e rendeletben meghatározott jogcímeiről és a            
jogosultság igazolásának módjáról szóló, a postai szolgáltató általános szerződési         
feltételeinek a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó rendelkezéseiben foglalt tájékoztató         
tartalom elérhetőségét, valamint amennyiben a küldeményt kizárólag a címzett veheti át, az            
erre vonatkozó figyelmeztetést,” 
  
A Rendelet 31. § (3) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
[Az értesítőnek tartalmaznia kell:] 
„k) a küldemény kézbesítési kísérletét végző kézbesítő olvasható nevét vagy a           
személyazonossága azonosítását lehetővé tévő egyéb jelzést,” 
  
A Rendelet 33. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 
„(4) A feladó legkésőbb 2020. január 1-ig köteles a saját költségén gondoskodni az             
Egyetemes Postai 
Közszolgáltatási Szerződésben a hivatalos irat feladásához rendszeresített és kötelezően         
alkalmazandó tértivevény tartalmi és formai követelményeinek megfelelő tértivevény        
előállításáról. A feladónak a tértivevényen minden esetben meg kell jelölnie, hogy sikertelen            
személyes kézbesítési kísérlet esetében milyen adattartalmú értesítést kell a címzett részére           
hátrahagyni.” 
  
Hatályba lép: 2018. december 29. 
  
A belügyminiszter 36/2018. (XII. 21.) BM rendelete vízgazdálkodási és vízvédelmi          
tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 
  
Hatályba lép: 2019. január 1. 
  
MK. 210. 
A Miniszterelnökséget vezető miniszter 21/2018. (XII. 21.) MvM rendelete a közbeszerzési           
és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a         
hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai          
összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet módosításáról 
  
MK.212. 
2018. évi CXXXVI. törvény egyes törvényeknek a mező- és erdőgazdasági földek           
forgalmával összefüggő módosításáról 
  
Hatályba lép: 2019. január 11. 
  
2018. évi CXXXVIII. törvény az állami magasépítési beruházások megvalósításáról 



(helyi önkormányzati vagyoni körbe tartozó ingatlanon, támogatási jogviszony útján         
biztosított központi költségvetési forrás felhasználásával, a helyi önkormányzat által         
megvalósításra kerülő magasépítési beruházások tekintetében érinti az önkormányzatokat) 
  
 Hatályba lép: 2019. január 1., 2020. január 1. 
  
A Kormány 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelete az állami magasépítési beruházásokról 
 Hatályba lép: 2019. január 1., 2020. január 1. 
  
MK.213. 
A Kormány 303/2018. (XII. 27.) Korm. rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális            
ellátásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról 
  
1. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.)           
Korm. rendelet módosítása 
2. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III.           
27.) Korm. rendelet módosítása 
3. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának,          
valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet          
módosítása 
4. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011.         
(VI. 29.) Korm. rendelet módosítása 
5. A szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013.          
(XI. 12.) Korm. rendelet módosítása  
  
Hatályba lép: 2019. január 1. 
  
A Kormány 305/2018. (XII. 27.) Korm. rendelete a szociális szolgáltatásokkal          
összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról 
  
1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.            
17.) Korm. rendelet módosítása 
2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális,           
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló         
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása 
3. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló           
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása 
4. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok          
hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet          
módosítása 



5. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi           
szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.)          
Korm. rendelet módosítása 
6. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok          
kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása 
  
Hatályba lép: 2018. december 29., 2019. január 1. 
  
A Kormány 310/2018. (XII. 27.) Korm. rendelete az államháztartásról szóló törvény           
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó          
kormányrendeletek módosításáról 
2. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól         
szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása 
3. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.           
rendelet módosítása 
5. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása 
  
Hatályba lép: 2018. december 29., 2019. január 1., 2019. január 13. 
  
A Kormány 311/2018. (XII. 27.) Korm. rendelete az adóhatóságok tevékenységével          
összefüggő kormányrendeletek és a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és         
felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról 
  
Hatályba lép: 2019. január 1., 2019. február 1. 
  
  
A Kormány 317/2018. (XII. 27.) Korm. rendelete az előadó-művészeti szervezetek          
támogatását biztosító igazolások kiállításáról, felhasználásáról, a támogatható       
szervezetek köréről, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint        
visszafizetésének szabályairól szóló 440/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról és          
hatályon kívül helyezéséről 
  
Hatályba lép: 2018. december 29., 2019. január 1., 2019. január 16. 
  
MK. 215. 
A Kormány 323/2018. (XII. 28.) Korm. rendelete az egyes belügyi tárgyú és más             
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvénnyel összefüggő Korm.          
rendeletek módosításáról 
15. A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló 99/2016. (V.          
13.) Korm. rendelet módosítása 



A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló 99/2016. (V. 13.)          
Korm. rendelet 4. §-a a következő (12a) bekezdéssel egészül ki: 
„(12a) A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes           
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti, a helyi             
önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok címadatait a helyi önkormányzat vagy az          
ingatlan vagyonkezelője a kéményseprő-ipari ellátási területekre vonatkozóan megyei        
bontásban negyedévenként, a negyedév első hónapjának 5. napjáig elektronikusan,         
szerkeszthető formában átadja a kéményseprő-ipari szervnek, illetve a Kstv. 10. § (3)            
bekezdés szerinti szolgáltatónak.” 
  
17. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm.          
rendelet módosítása 
Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet [a           
továbbiakban: 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet] 91. §-a helyébe a következő rendelkezés            
lép: 
„91. § (1) Az egyéni ügyvéd, az európai közösségi jogász, valamint az egyéni szabadalmi              
ügyvivő e tevékenysége során a Kormány által biztosított tárhely szolgáltatások közül a            
cégkaput használja. Ebben az esetben a gazdálkodó szervezet alatt az egyéni ügyvédet, az             
európai közösségi jogászt, valamint az egyéni szabadalmi ügyvivőt kell érteni, aki a            
regisztráció során a saját nevében jár el. 
(2) A kamarai jogtanácsos, valamint a szabadalmi ügyvivőkről szóló törvény szerinti           
gazdálkodó szervezet saját iparjogvédelmi feladatainak és képviseletének ellátására        
foglalkoztatott szabadalmi ügyvivő és európai közösségi hivatásos iparjogvédelmi képviselő         
(e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: képviselő) elektronikus kapcsolattartásra szolgáló          
elérhetősége e tevékenysége ellátása során 
a) az általa képviselt szervezet eltérő rendelkezése hiányában e szervezet elektronikus           
kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége; 
b) a képviselő KÜNY-regisztációjához kapcsolódó tárhelye, ha az általa képviselt szervezet           
elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőséggel nem rendelkezik, vagy így        
rendelkezik.” 
  
A 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet a következő VIII/A. Fejezettel egészül ki: 
„VIII/A. FEJEZET 
KÉP-, HANG-, KÉP- ÉS HANGFELVÉTEL KÖZPONTI TÁROLÁSÁRA VONATKOZÓ        
SZABÁLYOK 
154/A. § A Kormány az E-ügyintézési tv. szerinti kép-, hang-, kép- és hangfelvételek             
központi tárolására tárhelyszolgáltatóként a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató        
Zrt.-t (a továbbiakban: tárhelyszolgáltató) jelöli ki. 
154/B. § A tárhelyszolgáltató a központi tárhely használatára kötelezettek és          
adatmegismerésre jogosultak számára az adatokhoz való hozzáférést az általa üzemeltetett          
jogosultági rendszeren keresztül biztosítja. 



154/C. § A központi tárhely használatára kötelezettek a tárhelyszolgáltató által meghatározott           
formátumban töltik fel az állományokat. 
154/D. § (1) A központi tárhely használatára kötelezettek és adatmegismerésre jogosultak           
jogszabályban meghatározott jogosultságuknak megfelelően férhetnek hozzá az adatokhoz. 
(2) A tárhelyszolgáltató a tárhely működtetése során naplózza az ahhoz történő valamennyi            
hozzáférést, illetve ennek kísérletét.” 
  
Hatályba lép: 2018. december 29., 2019. január 1. 
  
A belügyminiszter 37/2018. (XII. 28.) BM rendelete egyes belügyi tárgyú és más            
kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény végrehajtásához kapcsolódó       
miniszteri rendeletek módosításáról 
2. A közterület-felügyelői intézkedések végrehajtásának módjáról és eszközeiről szóló         
43/1999. (XI. 26.) BM rendelet módosítása 
10. A szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő         
adatközlés formájáról, módjáról és rendjéről, a szabálysértési nyilvántartó szerv által          
teljesített adatközlés rendjéről, valamint az egyes szabálysértési nyilvántartásokban        
kezelt adatokra tekintettel kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának eljárási rendjéről         
szóló 21/2012. (IV. 13.) BM rendelet módosítása 
„(2) A gépjárművezető távollétében alkalmazott intézkedések nyilvántartás részére a         
helyszíni bírság kiszabására jogosult szerv vagy személy az intézkedéssel egyidejűleg közli 
a) a gépjárművezető távollétében kiszabott helyszíni bírság alkalmazása esetén a Szabs. tv.            
152/A. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott adatokat, 
b) feljelentés esetén a Szabs. tv. 152/A. § (2) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott               
adatokat.” 
  
Hatályba lép: 2019. január 1. 
  
MK. 216. 
2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési          
tervéről 
  
Hatályba lép: 2019. január 2., 2019. március 15. 
  
Budapest, 2019. január 8. 

  
Tisztelettel: 

  
  
             Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 

        jegyző 


