
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.8. 
A Kormány 2/2019. (I. 22.) Korm. rendelete az egyes rendvédelmi és szociális tárgyú             
kormányrendeletek módosításáról 
1. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet            
módosítása 
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 5/A.            
§-ában az „átvevő fenntartó” szövegrész helyébe az „átvevő fenntartó és – ha a fenntartóváltozást              
követően az alkalmazottakat a szolgáltató, intézmény, hálózat foglalkoztatja – a szolgáltató,           
intézmény, illetve hálózat” szöveg lép. 
3. A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2019. évi            
kompenzációjáról szóló 275/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása 
A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2019. évi           
kompenzációjáról szóló 275/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésében az „A nyilatkozat              
mintáját az 5. melléklet tartalmazza. A nyilatkozat kitöltési útmutatóját” szövegrész helyébe az „A             
nyilatkozat mintáját és kitöltési útmutatóját” szöveg lép. 
Hatályba lép: 2019. január 23., 2019. február 1. 
  
MK. 19. 
A Kormány 13/2019. (II. 11.) Korm. rendelete építésügyi tárgyú kormányrendeletek          
módosításáról 
1. Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása 
2. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló            
343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása 
3. Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet            
módosítása 
4. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása 
5. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az           
építésügyi 
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása 
6. Az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott          
köztisztviselők és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére        
vonatkozó részletes szabályokról szóló 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása 
7. A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet            
módosítása 
A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet (a            
továbbiakban: R7.) 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a                 
következő (2a)–(2b) bekezdéssel egészül ki: 
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„(1) Az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének, bővítésének megtörténtét tanúsító hatósági           
bizonyítványt kérelemre az építésfelügyeleti hatóság állítja ki és tölti fel az elektronikus építési             
naplóba, amennyiben a fővállalkozó kivitelező az összesítő lapon tett nyilatkozatát követően az építési             
munkaterületet – az elektronikus építési naplóban igazoltan – visszaadta az építtetőnek. A kiállított             
hatósági bizonyítványról az építésfelügyeleti hatóság elektronikusan értesíti a települési önkormányzat          
polgármesterét. 
(2) A hatósági bizonyítvány iránti kérelem benyújtásakor 
a) ha a hatósági bizonyítványért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, igazolni kell a díj              
megfizetését, 
b) mellékelni kell az R. 4. melléklete szerinti statisztikai adatlapot. 
(2a) A hatósági bizonyítvány kiadása előtt az építésfelügyeleti hatóság meggyőződik róla, hogy az (1)              
bekezdésben foglalt nyilatkozat megtétele és a munkaterület visszaadása megtörtént. 
(2b) Az építésfelügyeleti hatóság elutasítja a hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelmet, ha a (2)              
bekezdés szerinti mellékleteket nem csatolták a kérelemhez.” 
  
Az R7. 6/E. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti nyilatkozattal egyidejűleg a tervező és a fővállalkozó kivitelező               
feltölti az elektronikus építési naplóba a biztosító által kiadott fedezetigazolást arról, hogy 
a) egy bejelentéssel érintett tervezéshez vagy építőipari kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó          
biztosítás esetében a felelősségbiztosítás fennáll, 
b) egy adott időszakra kötött vagy állandó felelősségbiztosítás esetében a biztosítási díjjal fedezett             
időszak végéig – a tervezési vagy építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatban ezen időszakban            
okozott károkra – a felelősségbiztosítási fedezet fennáll.” 
Az R7. 
a) 5. § (3) bekezdésében az „Étv. 33/A. § (3) bekezdése” szövegrész helyébe az „Étv. 33/A. § (8)                  
bekezdése” szöveg, 
b) 5. § (6) bekezdésében az „épület” szövegrész helyébe az „épület építése során az egyszerű               
bejelentéshez már megnyitott elektronikus építési naplót kell a továbbiakban is használni, az épület”             
szöveg lép. 
25. § Hatályát veszti az R7. 6/D. § b) pontjában a „teljes” szövegrész. 
Hatályba lép: 2019. február 12., 2019. február 27. 
  
MK.29. 
A Kormány 23/2019. (II. 25.) Korm. rendelete a rendeltetésmódosítási eljárás során           
alkalmazandó részletes szabályokról szóló 143/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosításáról 
A rendeltetésmódosítási eljárás során alkalmazandó részletes szabályokról szóló 143/2018. (VIII. 13.)           
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„1. § (1) E rendeletet az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.               
törvény (a továbbiakban: Étv.) IV/A. Fejezetében szabályozott, 
a) a 400 m2 vagy azt meghaladó bruttó alapterületű építmény vagy annak valamely 400 m2 vagy azt                 
meghaladó bruttó alapterületű önálló rendeltetési egysége rendeltetésének kereskedelmi rendeltetésre         
változtatására, 
b) kereskedelmi építmény vagy annak kereskedelmi rendeltetésű önálló rendeltetési egysége építési           
engedélyhez nem kötött átalakítására, ha a kereskedelmi építmény vagy az önálló rendeltetési egység             
bruttó alapterülete így eléri vagy meghaladja a 400 m2-t, 



c) kereskedelmi építmény 400 m2 vagy azt meghaladó bruttó alapterületű árusítóterének olyan            
átalakítására, amely építési engedélyhez nem kötött (a továbbiakban együtt: rendeltetésmódosítási          
eljárás) kell alkalmazni. 
(2) E rendelet alkalmazásában árusítótér a kereskedelemről szóló törvény szerinti árusítótér.” 
  
Az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„3. § A rendeltetésmódosítási engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit a 400 m2-nél nagyobb             
bruttó alapterületű kereskedelmi építményekre vonatkozó előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadása         
iránti kérelem tartalmi követelményeinek, az eljárásban közreműködő Bizottság működésének egyes          
szabályairól szóló 5/2015. (I. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete határozza meg,              
azzal, hogy a kereskedelmi építményre vonatkozó jelenlegi és tervezett alaprajzot, valamint az            
építészeti műszaki leírást is csatolni kell. Nem szükséges csatolni az R. 1. melléklet 
a) 1. pont c) alpontjában, 
b) 2. pont h), k), m), p), q) alpontjában, 
c) 3. pontjában, 
d) 5. pont a) alpontjában megjelölt közúti biztonsági hatásvizsgálatot és közúti biztonsági auditot,             
valamint f ), g), 
i) alpontjában, 
e) 6., 8. és 9. pontjában 
megjelölt dokumentumokat.” 
  
Az R. a következő 14. §-sal egészül ki: 
„14. § E rendeletnek a rendeltetésmódosítási eljárás során alkalmazandó részletes szabályokról szóló            
143/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 23/2019. (II. 25.) Korm. rendelet által             
megállapított 1. és 3. §-át a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.” 
  
Az R. 4. §-ában, 5. §-ában, 6. § (4) bekezdésében, 10. § c) pontjában az „A rendeltetésmódosítási                 
hatóság” szövegrész helyébe az „Az elsőfokú rendeltetésmódosítási hatóság” szöveg lép. 
  
Hatályát veszti az R. 9. §-a. 
Hatályba lép: 2019. március 2. 
  
MK.30. 
Az emberi erőforrások minisztere 4/2019. (II. 27.) EMMI rendelete egyes szociális és            
gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 
1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 
módosítása 
(A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás a feladataira, az esetnaplóra, az óvodai és iskolai             
szociális segítő szolgáltatásra, sajátos nevelési igényű gyermekek bölcsődei ellátására, az elhanyagolt           
és bántalmazott gyermekek vizsgálatát és terápiáját végző szolgáltatásra, az óvodai és iskolai szociális             
segítő képzésre vonatkozó rendelkezések módosultak). 
2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.)            
SZCSM rendelet módosítása 
(A demens személyek ellátása esetén az igénybevételre irányuló kérelemre, a kórkép igazolására            
vonatkozó szabályok módosultak). 



3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosítása 
Az igénybevételi naplóra, a szociális diagnózisra, a közösségi ellátásban alkalmazott személyek           
képzettségével, az ellátás céljára bevont épületekkel kapcsolatos rendelkezések módosultak. 
4. Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 
81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet módosítása 
5. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság           
vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet           
módosítása 
A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának           
és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet (a továbbiakban: Gr.)             
4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
[Az Szt. 68/A. §-ának (3) bekezdése szerinti, gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények            
a következők:] 
„a) a demencia kórkép legalább középsúlyos fokozata, amelyet pszichiáter, neurológus vagy geriáter            
szakorvos szakvéleményével igazoltak;” 
A Gr. a következő 7. §-sal egészül ki: 
„7. § A demencia kórkép 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igazolására az egyes szociális és                 
gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 4/2019. (II. 27.) EMMI rendelet           
hatálybalépését megelőzően más szerv vagy személy által kiállított szakvélemény is elfogadható.” 
Hatályba lép: 2019. február 28. 
  
Az igazságügyi miniszter 3/2019. (II. 27.) IM rendelete az Európai Parlament tagjainak 2019.             
évi választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes          
szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról,         
valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási         
tárgyú rendeletek módosításáról 
Hatályba lép: 2019. március 7. 
  
MK.32. 
Az igazságügyi miniszter 4/2019. (III. 1.) IM rendelete az Európai Parlament tagjainak 2019.             
május 26. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról 
Hatályba lép: 2019. március 2. 
  
A köztársasági elnök 93/2019. (III. 1.) KE határozata az Európai Parlament tagjainak 2019. évi              
választása időpontjának kitűzéséről 
A köztársasági elnök az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választását 2019. május 26. napjára              
tűzte ki. 
  
A köztársasági elnök 95/2019. (III. 5.) KE határozata a bírósági ülnökök megválasztása            
időpontjának kitűzéséről 
A köztársasági elnök a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 216. §               
(2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a törvényszékek, a              
járásbíróságok, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságok ülnökeinek megválasztását a 2019.           
március 7. napja és 2019. április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki. 
  



MK.35. 
A Kormány 38/2019. (III. 6.) Korm. rendelete a településtervezéssel összefüggésben az           
örökségvédelmi feladatellátás egyszerűsítését szolgáló kormányrendeletek módosításáról 
1. A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló252/2006. (XII. 7.) Korm.           
rendelet módosítása 
A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm.           
rendelet (a továbbiakban: R1.) 9. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(A területi építészeti-műszaki tervtanács feladata, hogy véleményezze) 
„c) a több települést magában foglaló világörökségi tájegységi területen az új épület építéséhez vagy a               
meglévő épület bővítéséhez, valamint a meglévő építmény közterületről látható homlokzatának          
felújításához vagy közterületről látható homlokzata legalább 20%-át érintő átalakításához szükséges          
építészeti-műszaki dokumentációt.” 
Az R1. a következő 22. §-sal egészül ki: 
„22. § E rendeletnek a településtervezéssel összefüggésben az örökségvédelmi feladatellátás          
egyszerűsítését szolgáló kormányrendeletek módosításáról szóló 38/2019. (III. 6.) Korm. rendelettel          
(a továbbiakban: Mód. Kr.3.) megállapított 9. § (4) bekezdés c) pontját a Mód. Kr.3.              
hatálybalépésekor első fokon még el nem bírált ügyekben és a megismételt eljárásokban is alkalmazni              
kell.” 
2. A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek            
készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével             
kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes          
szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása 
3. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről        
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása 
  
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési          
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)          
Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) a következő 38/A. §-sal egészül ki: 
„38/A. § (1) Ha a polgármester a fővárosi és megyei kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörben             
eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala által megállapított követelményekkel nem ért egyet, vagy            
álláspontja szerint az nincs összhangban az előzetes adatszolgáltatás tartalmával, akkor a           
véleménynek a települési önkormányzattal történő közlését követő 15 napon belül a polgármester            
szakmai egyeztetést kezdeményezhet. Az egyeztetés eredménytelensége esetén a polgármester az          
egyeztetést követő 8 napon belül a kulturális örökség védelméért felelős miniszternél a járási (fővárosi              
kerületi) hivatal véleményének felülvizsgálatát kezdeményezheti. 
(2) A kulturális örökség védelméért felelős miniszter a beérkezett felülvizsgálati kérelem alapján 
a) 21 napon belül megküldi a polgármesternek a járási hivatal véleményét helybenhagyó vagy azt              
megváltoztató véleményét, vagy 
b) 15 napon belül egyeztető tárgyalást kezdeményez, amelyre a hely és az időpont megjelölésével – a                
tárgyalás előtt legalább 8 nappal – elektronikus úton meghívja a polgármestert és a járási hivatalt. 
(3) A (2) bekezdés b) pontja esetén a kulturális örökség védelméért felelős miniszter a helybenhagyó               
vagy megváltoztató véleményét az egyeztető tárgyalást követő 8 napon belül küldi meg a             
polgármesternek. 
(4) A záró szakmai vélemény kialakítása és a településrendezési eszköz elfogadása során a kulturális              
örökség védelméért felelős miniszter véleményét kell figyelembe venni. 



(5) Az (1)–(4) bekezdésben foglaltakat a településrendezési eszköz egyszerűsített eljárásban,          
tárgyalásos eljárásban vagy állami főépítészi eljárásban történő készítése és módosítása során,           
valamint a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet 43/A. § (6) bekezdés b) és c)               
pontja szerinti véleményezése során megfelelően alkalmazni kell.” 
  
Az R3. a következő 46/H. §-sal egészül ki: 
„46/H. § E rendeletnek a településtervezéssel összefüggésben az örökségvédelmi feladatellátás          
egyszerűsítését szolgáló kormányrendeletek módosításáról szóló 38/2019. (III. 6.) Korm. rendelettel          
(a továbbiakban: Mód. Kr.8.) megállapított 38/A. §-át, 43/A. § (6) bekezdés b) és c) pontját és 9.                 
mellékletét a Mód. Kr.8. hatálybalépésekor folyamatban lévő településfejlesztési koncepció, integrált          
településfejlesztési stratégia, településrendezési eszköz, településképi arculati kézikönyv és        
településképi rendelet készítése és módosítása, illetve az ezekhez kapcsolódó adatszolgáltatás során is            
alkalmazni kell.” 
  
Az R3. 43/A. § (6) bekezdés b) és c) pontjában az „a világörökségi egyeztetési szakterület               
tekintetében a kulturális örökség védelméért felelős miniszternek, műemléki és régészeti egyeztetési           
szakterület tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörében eljáró          
járási (fővárosi kerületi) hivatalának” szövegrész helyébe az „a világörökségi, műemléki és régészeti            
egyeztetési szakterület tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatal örökségvédelmi         
hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalának” szöveg lép. 
  
Az R3. 9. melléklete a 4. melléklet szerint módosul. 
  
4. A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm.            
rendelet 
módosítása 
Hatályba lép: 2019. március 13. 
  
Budapest, 2019. március 14. 
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             Vargáné Dr. Kremzner Zsuzsanna 

    Jegyző 
 


