
  

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.41. 
2019. évi II. törvény a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénynek az Alaptörvény hetedik              
módosításával összefüggő módosításáról 
  
Hatályba lép: 2019. március 15-én. 
  
MK.45. 
Az igazságügyi miniszter 6/2019. (III. 18.) IM rendelete a polgári perben és a közigazgatási              
bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról 
  
Hatályba lép: 2019. április 2. 
  
MK. 49. 
Az igazságügyi miniszter 7/2019. (III. 25.) IM rendelete az Európai Parlament tagjainak 2019.             
évi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről 
  
Hatályba lép: 2019. március 26. 
  
MK.50. 
2019. évi XVIII. törvény a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény             
módosításáról 
  
Hatályba lép: 2019. március 27. 
  
A Kormány 61/2019. (III. 26.) Korm. rendelete a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes               
szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet módosításáról 
  
Hatályba lép: 2019. április 3., 2019. április 11., 2020. január 1. 
  
A Kormány 62/2019. (III. 26.) Korm. rendelete a kulturális örökség védelmével kapcsolatos            
szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet módosításáról 
  
Hatályba lép: 2019. március 27. 
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Az agrárminiszter 8/2019. (III. 26.) AM rendelete a zajkibocsátási határértékek          
megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007.          
(XII. 18.) KvVM rendelet, valamint a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek           
megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet módosításáról 
1. A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás          
ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet módosítása 
2. A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.)            
KvVM–EüM együttes rendelet módosítása 
  
Hatályba lép: 2019. április 3., 2020. január 1. 
  
MK.51. 
A Kormány 66/2019. (III. 27.) Korm. rendelete egyes kormányrendeleteknek az elektronikus           
közbeszerzés szabályainak rendezésével összefüggő módosításáról 
1. A közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények        
szabályairól, 
valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet hatályon            
kívül helyezése 
2. A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 
307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet módosítása 
3. A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésének és         
módosításának 
Közbeszerzési Hatóság által végzett ellenőrzéséről szóló 308/2015. (X. 27.) Korm. rendelet           
módosítása 
4. A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm.            
rendelet módosítása 
5. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint 
a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm.           
rendelet 
módosítása 
6. A közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével 
kapcsolatos szabályokról szóló 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása 
7. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzéséről          
szóló 217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet módosítása 
8. Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 
módosítása 
  
Hatályba lép: 2019. április 1., 2019. július 1. 
  
MK.52. 
5/2019. (III. 28.) MvM rendelet 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,            
valamint az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos 
szabályokról szóló 40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet módosításáról 
  



Hatályba lép: 2019. április 1., 2019., április 28., 2019. május 1. 
  
MK. 58. 
A Kormány 69/2019. (IV. 4.) Korm. rendelete a Közszolgálati Döntőbizottságról 
  
A rendelet hatálya a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.)              
szerinti kormányzati igazgatási szervekre, kormányzati szolgálati jogviszonyban állókra, továbbá a          
Közszolgálati Döntőbizottságra (a továbbiakban: Döntőbizottság) terjed ki. 
  
A rendelet többek között részletesen szabályozza a Döntőbizottság közszolgálati panaszügyekben          
történő eljárása szabályait. 
  
Hatályba lép: 2019. április 5. A rendeletet a hatálybalépése napján folyamatban lévő ügyekben is              
alkalmazni kell. 
  
A Kormány 70/2019. (IV. 4.) Korm. rendelete a személyügyi központról, a kiválasztási eljárásról             
és a közzétételi eljárásról 
  
Hatályba lép: 2019. április 5. 
  
A Kormány 72/2019. (IV. 4.) Korm. rendelete a központosított közbeszerzési rendszerről,           
valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm.             
rendelet, valamint a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm.            
rendelet módosításáról 
  
Hatályba lép: 2019. április 5. 
  
MK. 61. 
A Kormány 75/2019. (IV. 9.) Korm. rendelete az önkormányzati ASP rendszerről szóló            
257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól          
szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról 
  
1. Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása 
Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.)             
1. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(E rendelet alkalmazásában:) 
„3. csatlakozás: az az aktus, amivel a helyi önkormányzat – a képviselő-testület, illetve a              
képviselő-testület szervei –, valamint a csatlakozásra jogosult megkezdi a szolgáltatások tényleges           
használatát;” 
  
Az R1. 1. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(E rendelet alkalmazásában:) 
„6. önkormányzati ASP rendszer: az önkormányzati feladatellátást támogató, számítástechnikai         
hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást (Application Service Provider, ASP) nyújtó         
elektronikus információs rendszer;” 
  



Az R1. 6. §-a a következő (4b) és (4c) bekezdéssel egészül ki: 
„(4b) Az önkormányzati ASP rendszer működtetője interfészes csatlakozás esetén a csatlakozó           
önkormányzatnak a 3. § (2) bekezdés c) pontja szerinti szakrendszert biztosítja, ha az interfészes              
önkormányzat az arra vonatkozó igényét bejelenti a Kincstár felé. 
(4c) Az önkormányzati ASP rendszerhez interfészen keresztül csatlakozó önkormányzat a (4b)           
bekezdés szerinti igénybejelentését bármikor megteheti, azzal, hogy a szakrendszerhez való          
hozzáférés biztosításának kezdő időpontjáról, valamint annak módjáról a Kincstárral külön          
megállapodást köt.” 
  
Az R1. a következő 6/A. §-sal egészül ki: 
„6/A. § Azon önkormányzat esetében, ahol a polgármesteri hivatal vagy a közös önkormányzati             
hivatal, a nemzetiségi önkormányzat vagy az önkormányzati társulás számára olyan gazdálkodási,           
illetve adminisztrációs feladatot lát el, amelyet az önkormányzati ASP rendszer támogatni képes, e             
feladat ellátását az önkormányzat az önkormányzati ASP rendszer szakrendszerein keresztül is           
elláthatja.” 
Az R1. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) A szerződésben a Kincstár vállalja, hogy a csatlakozók önkormányzati ASP rendszerben tárolt             
adatai biztonságát technológiai és adminisztratív eszközökkel biztosítja és garantálja, hogy azokat           
csak törvényben meghatározott esetben, valamint a 3. § (2) bekezdés f) pontja szerinti szakrendszer              
kivételével, az e rendeletben meghatározott szerveknek teszi hozzáférhetővé.” 
  
Az R1. 8. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(A szerződés tartalmazza legalább) 
„g) a csatlakozáshoz és az egyes szakrendszerek igénybevételéhez szükséges feladatok technikai,           
valamint informatikai meghatározását.” 
  
Az R1. 5/A. alcím címe helyébe a következő alcím cím lép: 
„5/A. Az önkéntes csatlakozásra vonatkozó különös szabályok” 
7. § Az R1. 8/A. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
[Csatlakozását megelőzően az (1) bekezdés a) pontja szerinti önkormányzati költségvetési szerv           
szolgáltatási szerződést köt a Kincstárral. A szolgáltatási szerződés] 
„a) alapján az önkormányzati költségvetési szerv a 3. § (2) bekezdés d) pontja szerinti              
szakrendszerhez csatlakozik, illetve a 3. § (2) bekezdés a) pontja szerinti szakrendszerhez            
csatlakozhat,” 
  
Az R1. 5/A. alcíme a következő 8/B. §-sal egészül ki: 
„8/B. § (1) A térségi fejlesztési tanács – a feladatellátást végző költségvetési szerven keresztül – az                
önkormányzati ASP rendszerhez önként csatlakozhat. 
(2) A csatlakozás tekintetében a 8/A. § rendelkezései irányadóak, azzal, hogy a szolgáltatási szerződés              
aláírója a Kincstár képviselője és a térségi fejlesztési tanács vezetője, továbbá a 8/A. § (2) bekezdését                
nem kell alkalmazni.” 
  
Az R1. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 
  
2. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet           
módosítása 



  
Hatályba lép: 2019. április 24. 
  
MK. 63. 
2019. évi XXXIV. törvény az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében           
szükséges törvénymódosításokról 
2. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény             
módosítása 
4. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 
módosítása 
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a             
továbbiakban: Nytv.) 31. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„(1) A nyilvántartás szervei 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 rendeletben             
foglaltak szerinti adatkezelési tevékenységek nyilvántartása részeként adatszolgáltatási nyilvántartást        
vezetnek. 
(2) Az adatszolgáltatási nyilvántartás adatkezelési műveletenkénti bontásban az alábbi adatokat          
tartalmazza: 
a) az adatszolgáltatás időpontját, 
b) az adatszolgáltatás célját és jogalapját, 
c) az adatszolgáltatást igénylő polgár, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező            
szervezet, illetve megbízottja vagy képviselője nevét, 
d) a szolgáltatott adatok körének megnevezését.” 
  
12. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok            
használatáról 
szóló 1996. évi XX. törvény módosítása 
A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló             
1996. évi XX. törvény (a továbbiakban: Szaztv.) 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés               
lép: 
„(2) Az az adatkezelő, akit törvény azonosító kód használatára nem hatalmaz fel, a 6. §-ban               
meghatározott azonosító kódot csak a polgár előzetes, az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi              
rendelet 4. cikk 11. pontja szerinti hozzájárulása vagy az ügyintézési rendelkezésben tett            
hozzájárulása alapján használhatja fel.” 
A Szaztv. 23. §-a a következő r) és s) ponttal egészül ki: 
(A TAJ számot a következő szervek az alábbiakban meghatározott célból kezelhetik:) 
„s) az önkormányzati adóhatóság a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § f )               
pontjában meghatározott adómentesség megállapítása, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C.            
törvény 14/A. §-a és 26/A. §-a szerinti adófelfüggesztés iránt benyújtott kérelem elbírálása és az              
adózással kapcsolatos nyilvántartás vezetése során.” 
  
A Szaztv. 10/E. §-ban az „adatkezelő törvény felhatalmazása alapján jogosult.” szövegrész helyébe az             
„adatkezelő törvény felhatalmazása alapján jogosult. E művelet idejére az adatkezelő jogosult az adott             
azonosító vonatkozásában az összerendelési bejegyzés felvételét kezdeményező szerv által képzett, a           
10/A. § (4) bekezdése szerinti titkosított összerendelési kapcsolati kód kezelésére.” szöveg lép. 



  
23. A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosítása 
A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Tht.) 25. § (3) bekezdése              
helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) A kamerarendszer által készített felvételek megismeréséről jegyzőkönyvet kell készíteni,          
amelynek tartalmaznia kell a rögzített felvétel azonosításához szükséges adatokat, az annak           
megismerésére jogosult személy nevét, továbbá az adatok megismerésének okát és idejét.” 
(2) A Tht. 25. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(5) A kamerarendszerrel felszerelt épületbe, épületrészbe és a kamerák által megfigyelt területre            
belépni, ott tartózkodni szándékozó személyeket tájékoztatni kell a személyes adatok védelmére           
vonatkozó előírások alapján szükséges információkról, így különösen a kamerarendszer         
alkalmazásának tényéről, az érintetteket megillető jogokról, az üzemeltető személyéről és          
elérhetőségeiről.” 
A Tht. 25. § (1) bekezdésében az „az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról              
szóló törvény rendelkezéseivel összhangban megállapított” szövegrész helyébe az „a személyes          
adatok védelmére vonatkozó előírásokkal összhangban megállapított” szöveg lép. 
  
24. A lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény módosítása 
A lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Lszt.) 14/A. § (3) bekezdése              
helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) A kamerarendszer által készített felvételek megismeréséről jegyzőkönyvet kell készíteni,          
amelynek tartalmaznia kell a rögzített felvétel azonosításához szükséges adatokat, az annak           
megismerésére jogosult személy nevét, továbbá az adatok megismerésének okát és idejét.” 
(2) Az Lszt. 14/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(5) A kamerarendszerrel felszerelt épületbe, épületrészbe és a kamerák által megfigyelt területre            
belépni, ott tartózkodni szándékozó személyeket tájékoztatni kell a személyes adatok védelmére           
vonatkozó előírások alapján szükséges információkról, így különösen a kamerarendszer         
alkalmazásának tényéről, az érintetteket megillető jogokról, az üzemeltető személyéről és          
elérhetőségeiről.” 
  
27. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosítása 
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 5. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki: 
„(4a) Más vásárlók által a vásárlók könyvébe bejegyzett személyes adatok megismerése           
lehetőségének kizárása céljából a vásárlók könyvéből a kereskedő a bejegyzést követően           
haladéktalanul eltávolítja a (4) bekezdés szerint panaszt vagy javaslatot tartalmazó oldalt, azt elzártan             
– a folyamatos sorszámozás rendjének megfelelően – megőrzi és a hatóság felszólítására            
rendelkezésre bocsátja.” 
  
42. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása 
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At.) 78. § (1) bekezdés d) pontja                 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
(Az anyakönyvből a kizárólag a papír alapú anyakönyvben nyilvántartott adat, valamint az            
anyakönyvi alapirat tekintetében az anyakönyvvezető vagy a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt           
anyakönyvi szerv) 
„d) biztosítja az érintett személyes adataihoz való hozzáférési jogának gyakorlását.” 
  



46. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.            
törvény módosítása 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a             
továbbiakban: Infotv.) 53. § (3) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki: 
(A Hatóság a bejelentést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha) 
„h) a bejelentés tárgya nem tartozik a hatáskörébe és a rendelkezésre álló adatok alapján a bejelentés                
tárgya tekintetében hatáskörrel rendelkező szerv kiléte nem állapítható meg.” 
  
Az Infotv. 71. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki: 
„(1b) A Hatóság megkeresésére a települési önkormányzat jegyzője ellenőrzi az illetékességi           
területén folytatott, a Hatóság által a megkeresésben megjelölt adatkezelés tényleges körülményeit,           
így különösen a kezelt személyes adatok körét, a személyes adatokkal végzett műveleteket és e              
műveletek eszközeit, továbbá az adatkezelő által alkalmazott technikai és szervezési intézkedéseket.” 
  
47. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény módosítása 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi            
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 18/A. § (8) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki: 
[A hivatásos katasztrófavédelmi szerv a minősített önkéntes mentőszervezetek védekezésbe történő          
bevonásának elrendelése, az önkéntes mentőszervezet tagja nyilvántartási számmal történő         
azonosítása, a lezárt kárterületre történő belépési jogosultság ellenőrzése érdekében a minősített           
önkéntes mentőszervezetekről és azok tagjairól vezetett nyilvántartásban (a továbbiakban:         
nyilvántartás) kezeli a tag] 
„j) vezetői engedélye kategóriáját.” 
  
A Kat. 24/D. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki: 
„(3a) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv kezeli azon személy lakcímét és a személyazonosság            
igazolására alkalmas hatósági igazolványának számát, akivel szemben az intézkedést vagy kényszerítő           
eszközt alkalmazták.” 
  
A Kat. 71. §-a a következő (7a) és (7b) bekezdéssel egészül ki: 
„(7a) A katasztrófák elleni védekezési feladatok végrehajtása céljából a hivatásos katasztrófavédelmi           
szerv a megyei, fővárosi védelmi bizottságok tagjainak, a helyi védelmi bizottságok tagjainak, a             
polgármestereknek, a kormányzati koordinációs szervbe delegált szakértőknek, a közbiztonsági         
referenseknek, az eseménykezelésben érintett gazdálkodó szervezetek, intézmények vezetőinek,        
kapcsolattartóinak és szakértőinek családi és utónevét, 
telefonszámát, e-mail elérhetőségét, munkahelyére, szervezeti beosztására vonatkozó adatait kezeli. 
(7b) A (7a) bekezdésben meghatározott adatokat a hivatásos katasztrófavédelmi szerv az érintettől            
vagy annak munkáltatójától gyűjti.” 
  
A Kat. 79. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv az iparbiztonsági, a veszélyes áruk szállításának           
ellenőrzésével kapcsolatos, továbbá a külön jogszabály alapján hatáskörébe utalt hatósági eljárások           
során és az eljárások végleges lezárását követően a kiszabott bírságok befizetésének nyomon            
követése, a végleges döntésének végrehajtása, az ellenőrzés, a szemle, a végleges döntésével            



összefüggő jogorvoslat, az ügykövetés, kapcsolattartás, valamint a döntés-felülvizsgálat céljából a          
bírságfizetés teljesítését követő 30. napig az alábbi személyes adatokat kezeli: 
a) az ügyfél természetes személyazonosító adatai, lakcíme, elektronikus levélcíme, telefonszámai, 
b) az ügyfél adóazonosító jele vagy adószáma, 
c) a nem természetes személy ügyfél 
ca) cégjegyzék száma, nyilvántartási száma, államháztartási egyedi azonosítója, létrejöttének és          
megszűnésének időpontja, tevékenységi körei, székhelyének címe, elektronikus levélcíme, az         
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.            
törvény 14. § (1) bekezdése szerinti hivatalos elérhetősége, telefonszáma, 
cb) természetes személy képviselőjének, meghatalmazottjának vagy kapcsolattartójának természetes        
személyazonosító adatai, lakcíme, elektronikus levélcíme, telefonszáma, 
d) a természetes személy ügyfél természetes személy meghatalmazottjának természetes         
személyazonosító adatai, lakcíme, elektronikus levélcíme, telefonszáma, valamint 
e) az üggyel érintett ingatlan tulajdonosának természetes személyazonosító adatai.” 
  
A Kat. a következő VII/B. fejezettel egészül ki: 
„VII/B. FEJEZET KÉPFELVÉTEL, HANGFELVÉTEL, KÉP- ÉS HANGFELVÉTEL KÉSZÍTÉSE 
79/A. § (1) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv az ellátott szolgálati feladattal összefüggésben a             
hatósági ellenőrzéssel vagy beavatkozással érintett személyekről, tárgyakról, azok környezetéről, a          
beavatkozási eseményekről, a katasztrófavédelmi feladatellátás szempontjából lényeges körülményről        
képfelvételt, hangfelvételt, kép- és hangfelvételt (a továbbiakban együtt: felvétel) készíthet, valamint           
ilyen felvételt – szolgálati feladatainak ellátása érdekében, valamint oktatási célból – felhasználhat. 
(2) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv 
a) épületein a készenléti járművek akadálytalan kihajtása céljából, 
b) objektumain és objektumaiban a szakfelszerelések és egyéb vagyontárgyak feladatellátáshoz          
szükséges rendelkezésre állásának biztosítása céljából, 
c) a készenléti járműveken az azokon található szakfelszereléseknek az azonnali, akadálymentes           
feladatellátás céljából történő használata érdekében, 
d) a készenléti járműveken a beavatkozás eseményeinek képi rögzítése és elemzése céljából 
bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt helyezhet el, felvételt készíthet és           
rögzíthet. 
(3) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv a képfelvevők elhelyezésével összefüggő adatkezelési          
információkat, valamint az érintettek jogaira és érvényesítésük rendjére vonatkozó rendelkezésekről          
történő tájékoztatást a képfelvevőt üzemeltető hivatásos katasztrófavédelmi szerv honlapján is          
közzéteszi. 
(4) A képfelvevő által megfigyelt területen a területre belépő személyek tájékoztatását elősegítő            
módon figyelemfelhívó jelzést, ismertetést kell elhelyezni a képfelvevők elhelyezéséről, az          
adatkezelés tényéről, valamint az érintettek jogaira és érvényesítésük rendjére vonatkozó          
rendelkezésekről. 
(5) Az (1) bekezdésben és a (2) bekezdés a)–c) pontjában foglaltak szerint készített, személyes adatot               
tartalmazófelvétel, kizárólag bírósági, hatósági eljárásban, illetve az érintett személy jogainak          
gyakorlása érdekében használható fel. 
(6) Az (1) bekezdésben és a (2) bekezdés d) pontjában foglaltak alapján készített felvételek kizárólag               
anonimizált formában mutathatóak be oktatási célból vagy hozhatóak nyilvánosságra. 
(7) Az (1) és (2) bekezdés alapján készített felvétel egyedi ügyhöz kapcsolódó adatkérés alapján –               
jogszabályban meghatározott szabálysértési, bűnüldözési, igazságszolgáltatási, közigazgatási hatósági,       



valamint nemzetbiztonsági feladatok ellátása céljából – nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság,          
ügyészség, bíróság, nemzetbiztonsági szolgálat, terrorizmust elhárító szerv, közigazgatási hatósági         
eljárást folytató hatóság, nemzetközi jogsegély keretében külföldi hatóság részére továbbítható. A           
felvétel a jogainak gyakorlása érdekében az érintett, valamint a jogszabály alapján eljárás            
kezdeményezésére irányuló jogának gyakorlása érdekében harmadik személy részére is 
továbbítható, adatigénylési kérelem alapján. 
(8) A felvételt, ha arra az (5) bekezdésben megjelölt eljárás lefolytatásához vagy az ott meghatározott               
célból nincs szükség, harminc napon belül törölni kell. 
(9) Ha a felvétel felhasználására hatósági eljárásban kerül sor, az adatok kezelésére az alapul szolgáló               
eljárás szabályait kell alkalmazni. 
(10) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv a felvétel kezelése során köteles megtenni a szükséges             
szervezési, technikai és adatbiztonsági intézkedéseket, hogy megakadályozza az érintett személy          
személyes adatainak, különösen magántitkának és magánélete körülményeinek illetéktelen személy         
tudomására jutását. 
(11) Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétel rögzítése érinti, az (5) bekezdésben megjelölt               
eljárás lefolytatásához vagy az ott meghatározott egyéb cél érdekében kérheti, hogy a felvételt annak              
kezelője a felvétel továbbításáig, de legfeljebb harminc napig ne törölje. 
(12) A (11) bekezdés szerinti kérelem benyújtására a felvétel rögzítésétől számított nyolc napon belül              
van lehetőség. 
(13) Bíróság vagy más hatóság megkeresésére, illetve a büntetőeljárás során a bíróság, az ügyészség              
és a nyomozó hatóság adatszolgáltatás kérésére a rögzített felvételt haladéktalanul meg kell küldeni.             
Ha a (11) bekezdés szerinti kérelem benyújtásától számított harminc napon belül nem kerül sor              
megkeresésre, a rögzített felvételt törölni kell.” 
92. § A Kat. 
a) 18/A. § (8) bekezdésében a „belépési jogosultság ellenőrzése érdekében” szövegrész helyébe a             
„belépési jogosultság ellenőrzése, felkészítések és gyakorlatok megszervezése érdekében” szöveg, 
b) 71. § (1) bekezdés a) pontjában a „szervezeti beosztásra vonatkozó adatok” szövegrész helyébe a               
„szervezeti beosztásra vonatkozó adatok, telefonszám, elektronikus levélcím” szöveg, 
c) 71. § (2) bekezdésében a „vonatkozó adatokat kezeli.” szövegrész helyébe a „vonatkozó adatokat              
kezeli, valamint annak vezetői és kapcsolattartói családi és utónevét, telefonszámát, elektronikus           
levélcímét, 
munkahelyére, szervezeti beosztására vonatkozó adatokat kezeli.” szöveg, 
d) 71. § (3) bekezdés d) pontjában az „a közúti” szövegrész helyébe az „a központi közúti” szöveg 
lép. 
  
50. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (8)            
bekezdésében a „valamint – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló            
törvény rendelkezéseit nem sértő –” szövegrész helyébe a „valamint – a személyes adatok védelmére              
vonatkozó szabályok megtartásával –” szöveg lép. 
  
53. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási          
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása 
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló           
2012. évi II. törvény 165. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 



„(1) A szabálysértési nyilvántartásokból teljesített adatszolgáltatásokról az adattovábbítás        
jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából az adatkezelési tevékenységek          
nyilvántartása részeként adattovábbítási nyilvántartást kell vezetni. Az adattovábbítási nyilvántartás a          
kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a           
továbbított személyes adatok körének meghatározását és az adattovábbítás célját tartalmazza.” 
  
68. A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény módosítása 
A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (a továbbiakban:             
Pkbtv.) 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„14. § (1) A foglalkoztatói szervezet – jogszerű és prudens működése érdekében – a jogszabályok,               
valamint a 13. § szerinti magatartási szabályok megsértésének bejelentésére visszaélés-bejelentési          
rendszert (a továbbiakban: bejelentési rendszer) hozhat létre, amelynek keretei között a munkáltató            
munkavállalói, valamint a foglalkoztatói szervezettel szerződéses viszonyban álló, vagy olyan          
személyek tehetnek bejelentést, akiknek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező            
magatartás orvoslásához vagy megszüntetéséhez méltányolható jogos érdekük fűződik (a         
továbbiakban: bejelentő). 
(2) A bejelentési rendszer működésére, valamint a bejelentéssel kapcsolatos eljárásra vonatkozóan a            
foglalkoztatói szervezet honlapján magyar nyelvű, részletes tájékoztatást tesz közzé. 
 (3) A foglalkoztatói szervezet a bejelentési rendszer keretei között 
a) a bejelentőnek és 
b) annak a személynek, 
ba) akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, vagy 
bb) aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet [a továbbiakban a ba) és bb)              
alpont együtt: 
a bejelentésben érintett személy] 
a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatait – ideértve a különleges           
adatokat és a bűnügyi személyes adatokat is – kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés               
tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelheti és a bejelentővédelmi           
ügyvéd, illetve a bejelentés kivizsgálásában közreműködő külső szervezet részére továbbíthatja. 
(4) A bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törölni kell a (3) bekezdés               
hatálya alá nem tartozó személyes adatokat. 
(5) A bejelentési rendszer keretei között kezelt személyes adatok kezelésére a 3. § (3) bekezdésében               
és – a bejelentőre vonatkozó adatok tekintetében – a 3. § (4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. 
(6) A bejelentés megtételekor a bejelentőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen             
teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok            
valósak. Jogi személy bejelentő a bejelentés megtételekor köteles megadni székhelyét és a bejelentést             
benyújtó törvényes képviselőjének nevét. A bejelentő figyelmét fel kell hívni a rosszhiszemű            
bejelentés következményeire, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra és arra, hogy           
személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat            
valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.” 
  
A Pkbtv. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok más államba vagy nemzetközi szervezet             
részére történő továbbítására kizárólag a továbbítás címzettje által tett, a bejelentésre vonatkozó, e             
törvényben foglalt szabályok betartására irányuló jogi kötelezettségvállalás esetén kerülhet sor.” 
  



A Pkbtv. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A bejelentést a foglalkoztatói szervezet az általa meghatározott eljárásrendben kivizsgálja és a             
bejelentőt a vizsgálat eredményéről, valamint a megtett intézkedésekről tájékoztatja.” 
(4) A Pkbtv. 16. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki: 
„(1a) A bejelentések fogadásával vagy kivizsgálásával szerződés keretében bejelentővédelmi ügyvéd,          
a bejelentések kivizsgálásában való közreműködéssel bejelentővédelmi ügyvéd vagy más külső          
szervezet is megbízható. 
(1b) A bejelentés vizsgálata mellőzhető, ha 
a) a bejelentő a bejelentést személyazonosságának felfedése nélkül tette meg, 
b) a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú             
bejelentés, 
c) a bejelentést a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat            
hónap elteltét követően tette meg a bejelentő, 
d) a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak a              
bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.” 
(5) A Pkbtv. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, legfeljebb a              
bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kell kivizsgálni, amely határidőtől – név            
nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés kivételével – csak különösen indokolt            
esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet eltérni. A vizsgálat időtartama a három             
hónapot nem haladhatja meg.” 
(6) A Pkbtv. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) Az állami és helyi önkormányzati szervnek nem minősülő jogi személy (a továbbiakban:             
megbízó) a tevékenységével összefüggő bejelentések fogadásával és kezelésével kapcsolatos         
feladatok ellátására ügyvéddel megbízási szerződést köthet bejelentővédelmi ügyvédi tevékenység         
folytatására. A bejelentővédelmi ügyvéd tevékenysége szempontjából minden olyan jelzés         
bejelentésnek tekintendő, amely olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy            
megszüntetése a megbízó jogi vagy jogszabályba nem ütköző üzleti érdekét, vagy a megbízó             
tevékenységével kapcsolatos jogszabálysértés, a közbiztonság, a közegészség vagy a környezet          
veszélyeztetésének megszüntetését szolgálja.” 
  
79. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi             
CCXXII. törvény módosítása 
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.             
törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 53. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„53. § Az ügyfél kérelmére, kezdeményezésére indult ügyben az együttműködő szerv a            
rendelkezésére álló, az ügy elintézéséhez szükséges személyes adatot az eljáró elektronikus           
ügyintézést biztosító szerv részére továbbítja, amely azt az ügy elintézéséhez szükséges és elégséges             
mértékben kezeli, ha az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az adatkezeléssel kapcsolatos           
lényeges körülményekről az ügyfelet a vonatkozó előírásokban meghatározott módon tájékoztatta.” 
  
82. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény módosítása 
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 27. § (1)               
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője azonosításához szükséges természetes             
személyazonosító adatokat és az ügyfajtát szabályozó törvényben meghatározott személyes adatokat,          



továbbá – ha törvény másként nem rendelkezik – az eljárás eredményes lefolytatásához            
elengedhetetlenül szükséges más személyes adatokat kezeli.” 
  
Az Ákr. 27. § (3) bekezdésében a „megismerheti” szövegrész helyébe a „kezeli” szöveg lép. 
  
Hatályba lép: 2019. április 26., 2019. május 12. 
  
MK.64. 
Az igazságügyi miniszter 12/2019. (IV. 12.) IM rendelete a kormányzati igazgatásról szóló 2018.             
évi CXXV. törvény hatálybalépésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról 
2. A közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (VI. 30.) KIM           
rendelet módosítása 
A közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (VI. 30.) KIM rendelet 1. §             
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A rendelet hatálya a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 1. és 2. §-ában                
meghatározott közigazgatási szervekre és – az önkormányzati tanácsadó és főtanácsadó kivételével –            
az ott foglalkoztatott kormánytisztviselőre és köztisztviselőre (a továbbiakban együtt: közszolgálati          
tisztviselő) terjed ki.” 
  
A közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (VI. 30.) KIM rendelet 6.            
melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 
  
Hatályba lép: 2019. április 13. 
  
MK.69. 
A Kormány 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelete a fővárosi és megyei kormányhivatalokról,            
valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 
  
A fővárosi és megyei kormányhivatal a helyi önkormányzati szervek tekintetében 
a) jogszabályban meghatározottak szerint közszolgálati ellenőrzést végez, 
b) ellenőrzi – az illetékes közlevéltárral egyeztetett ellenőrzési terv és program szerint – az              
ügyiratkezelésről, továbbá a szerv által kezelt adatok nyilvántartásáról és védelméről, a közérdekű            
adatok nyilvánosságáról szóló jogszabályok megfelelő alkalmazását, 
c) ellenőrzi az Ákr. megfelelő alkalmazását. 
  
A fővárosi és megyei kormányhivatal az államigazgatási feladatokat ellátó, államigazgatási hatósági           
jogkörben eljáró helyi önkormányzati szervek vonatkozásában jogosult 
a) szakmai-koordinációs értekezletet összehívni, 
b) a polgármesteri hivatalnál, a közös önkormányzati hivatalnál, a megyei közgyűlés hivatalánál, a             
főpolgármesteri hivatalnál, a hatósági igazgatási társulásnál felügyeleti szervként ellenőrzést tartani. 
A fővárosi és megyei kormányhivatal a fenti b) pontban meghatározott ellenőrzés során feltárt vagy              
más módon tudomására jutott jogszabálysértés esetén gyakorolja a 61. §-ban meghatározott jogait. 
  
A fővárosi és megyei kormányhivatal a képzési, továbbképzési feladatai körében 
a) éves terv alapján szervezi a fővárosban, megyében az államigazgatási feladatokat ellátó helyi             
önkormányzati szervek köztisztviselőinek képzését, továbbképzését, 



b) gondoskodik a közigazgatási alap- és szakvizsgák, ügykezelői vizsgák, anyakönyvi szakvizsgák, 
alkotmányosalapismeretek-vizsgák, továbbá jogszabály által meghatározott egyéb vizsgák, valamint        
az ezek előkészítésére szolgáló tanfolyamok megszervezéséről és lebonyolításáról, 
c) előmozdítja az ágazati, szakmai alapképzés rendszerességét, kezdeményezheti az ágazati          
képzéseket a kormányzati igazgatási szervek területi szervei vezetőinél, a szakmai irányító           
miniszternél, 
d) közreműködik a helyi önkormányzatok, valamint a nemzetiségi önkormányzatok tisztségviselőinek,          
képviselőinek képzésében, 
e) elemzi a képzés, továbbképzés színvonalát és eredményességét, kezdeményezi az érintett           
szerveknél a szükséges intézkedéseket, 
f ) összehangolja és az erre biztosított költségvetési kereteknek megfelelően megszervezi a            
közigazgatási ügyintézéshez szükséges informatikai ismeretek oktatását, továbbképzését, érvényesíti a         
vizsgarendszerben az informatikai követelményeket. 
A fővárosi és megyei kormányhivatal összehangolja a közigazgatási szervek által az ügyfelek számára             
nyújtott elektronikus ügyintézést támogató képzéseket, továbbképzéseket, biztosítja azok megfelelő         
nyilvánosságát, terjeszti az elektronikus ügyintézés módszereit. 
  
Hatályba lép: 2019. április 24., 2019. július 1. 
  
A Kormány 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelete a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és            
statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira          
vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek        
nyilvántartásáról 
  
Hatályba lép: 2019. április 24., 2020. október 1. 
  
MK.79. 
(Az agrárminiszter 18/2019. (V. 10.) AM rendelete az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program           
végrehajtásáról) 
Hatályba lép: 2019. május 18.) 
  
MK.81. 
A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5001/2019/4. számú határozata 
A Kúria Önkormányzati Tanácsa 
– megállapítja, hogy a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testületének a            
fás szárú növények védelméről szóló 31/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2017. május 3-ig             
hatályban volt 5. § (2) bekezdés e) pontja törvényellenes volt; 
– megállapítja, hogy a rendelkezés nem alkalmazható a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság             
előtt 30.K.33.117/2018/11. szám alatt folyamatban lévő perben, valamint valamennyi, a jelen           
határozat időpontjában valamely bíróság előtt folyamatban lévő egyedi ügyben; 
– elrendeli határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét; 
– elrendeli, hogy a határozat közzétételére – a Magyar Közlönyben való közzétételt követő nyolc              
napon belül – az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon kerüljön sor. 
  
Megjelent: 2019. május 13. 
  



MK.89. 
A Kormány 121/2019. (V. 27.) Korm. rendelete egyes kormányrendeletek területrendezéssel          
összefüggő módosításáról 
  
Hatályba lép: 2019. június 4., 2020. január 1. 
  
A Kormány 123/2019. (V. 27.) Korm. rendelete az egyházi és nem állami fenntartású szociális,              
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról         
szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról 
  
Hatályba lép: 2019. május 28. 
  
Budapest, 2019. május 28. 

Tisztelettel: 
  
             Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 
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