
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.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. 

  

MK.97. 

A Kormány 137/2019. (VI. 11.) Korm. rendelete a közfeladatot ellátó szervek           
iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet         
módosításáról 

  

Hatályba lép: 2019. június 19., 2020. január 1. 

  

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


MK. 109. 

Az agrárminiszter 31/2019. (VI. 26.) AM rendelete a stratégiai zajtérképek, valamint az            
intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól szóló 25/2004. (XII. 20.) KvVM          
rendelet módosításáról 

  

Hatályba lép: 2019. július 4. 

  

MK. 110. 

2019. évi LV. törvény egyes ügyintézési folyamatok egyszerűsítéséről 

Többek között az alábbi jogszabályok módosulnak (ügyintézéshez szükséges adatokhoz         
való hozzáférés tárgyában): 

1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi           
LXVI. törvény 

9. Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló         
2013. évi L. törvény 

12. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló           
2015. évi CCXXII. törvény 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi            
CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 1. §-a a következő 30a. ponttal egészül             
ki: 

(E törvény alkalmazásában) „30a. központi állami szolgáltatás: olyan, a Kormány által           
kötelezően biztosított szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásnak, valamint       
központi elektronikus ügyintézési szolgáltatásnak nem minősülő, központi szolgáltatásként        
nyújtott informatikai, hálózati és infrastrukturális szolgáltatás, amelyet az állam kijelölt          
központi szolgáltatón keresztül biztosít;” 

  

Az E-ügyintézési tv. 25. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint az              
E-ügyintézési tv. 25. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki: 

„(10) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az elektronikus kapcsolattartási lehetőség          
megváltozása előtt – az informatikai biztonság sérülésének veszélye vagy bekövetkezése          
kivételével – a változást a honlapján a változást megelőző 30 nappal közzéteszi és a              



Felügyeletnek bejelenti. Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a honlapján a módosítást           
követő 14 napon keresztül jelzi annak tényét, hogy a kapcsolattartás módja megváltozott. 

(11) Az elektronikus űrlap megváltozása esetén a (10) bekezdés alkalmazandó azzal az            
eltéréssel, hogy a változástelőzetesen 14 nappal korábban kell közzétenni, és a változást a             
Felügyeletnek nem kell bejelenteni.” 

Az E-ügyintézési tv. 27. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) A szabályozott vagy központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás nyújtója vagy az           
elektronikus ügyintézést biztosító szerv minden olyan tervezhető technikai tevékenységet,         
amely a szolgáltatás vagy az elektronikus ügyintézés szünetelését eredményezi, köteles          
olyan időszakra ütemezni, amelyben a szünetelés nem okoz jelentős fennakadást az           
elektronikus ügyintézésben. 

(2) A szabályozott vagy központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás nyújtója vagy az           
elektronikus ügyintézést biztosító szerv minden olyan előre tervezett technikai         
tevékenységről, amely a szolgáltatás vagy az elektronikus ügyintézés szünetelését vagy          
korlátozott működőképességét eredményezi, legalább a tevékenység megkezdése előtt 3         
nappal köteles a Kormány rendeletében meghatározott tartalommal és elérhetőségeken         
tájékoztatást elhelyezni.” 

  

Az E-ügyintézési tv. 28. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az elektronikus ügyintézési lehetőségnek az           
adott ügyben történő biztosítása megkezdése előtt 30 nappal, a Kormány rendeletében           
meghatározott adatokat, a 26. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatás megküldése mellett           
elektronikus úton, a Felügyelet által rendszeresített elektronikus űrlapon bejelenti a          
Felügyelet számára. 

(2) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az (1) bekezdés szerinti adatokban,           
tájékoztatóban bekövetkező változásokat a változás hatálybalépése előtt legkésőbb 15         
nappal az (1) bekezdés szerint bejelenti a Felügyeletnek.” 

  

Az E-ügyintézési tv. 42/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„42/A. § (1) A törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott szabályozott         
elektronikus ügyintézési szolgáltatások, a központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások        
és a központi állami szolgáltatások – a Kormány rendeletében meghatározott módon – az             
elektronikus ügyintézést nem biztosító szerv által is igényelhetőek. 

(2) Az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott piaci szereplők által az            
(1) bekezdésben meghatározott, ellenszolgáltatás mellett igénybe vehető szolgáltatások        
esetén, a piaci szolgáltató más igénybevevők részére történő szolgáltatás nyújtása során az            



(1) bekezdésben meghatározott szolgáltatások továbbszolgáltatásáért ellenszolgáltatásra      
nem tarthat igényt.” 

  

Az E-ügyintézési tv. 57. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) Az együttműködő szerv köteles legalább munkanaponként ellenőrizni és ugyanezen          
határidőben visszaigazolni az (1) bekezdés szerinti elérhetőségekre kézbesített        
küldeményeket.” 

  

Az E-ügyintézési tv. 104/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„104/A. § (1) A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló           
kormányrendeletben kijelölt központi szolgáltató, valamint a kormányzati célú hálózatokról         
szóló kormányrendeletben kijelölt kormányzati célú hírközlési szolgáltató (a továbbiakban         
együtt: központi szolgáltató) a nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó            
költségvetési szervek részére közszolgáltatásként nyújtja 

a) az e-közigazgatásért felelős miniszter rendeletében meghatározott informatikai rendszer         
fejlesztését, üzemeltetését, vagy közreműködik annak fejlesztésében, 

b) a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló         
kormányrendelet szerinti központosított informatikai és hírközlési szolgáltatásokat, 

c) a kormányzati célú hálózatokról szóló kormányrendelet szerinti kormányzati célú          
hálózatok igénybevételét, a kormányzati célú hírközlési tevékenységet, valamint a         
kormányzati célú hírközlési szolgáltatásokat, ha a nem a Kormány irányítása vagy           
felügyelete alá tartozó költségvetési szerv vezetője ezek igénybevételét az         
e-közigazgatásért felelős miniszternél kezdeményezi. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatások igénybevételének, a központi szolgáltató által           
nyújtott közszolgáltatás ellátásának a fedezetéül szolgáló forrást – az e-közigazgatásért          
felelős miniszter és a nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési             
szerv vezetője egyeztetésének eredményétől függően – 

a) közvetlenül vagy a nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési             
szerv költségvetéséből történő átadással az e-közigazgatásért felelős miniszter által vezetett          
minisztérium költségvetésében, vagy 

b) a központi szolgáltatóval történő közvetlen szerződéskötés esetén a nem a Kormány            
irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek kell biztosítani.” 

  

Az E-ügyintézési tv. 106. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 



(Felhatalmazást kap az e-közigazgatásért felelős miniszter, hogy) 

„d) a 104/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján a központi szolgáltató által fejlesztett vagy               
üzemeltetett informatikai rendszereket, a nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alá           
tartozó költségvetési szerv által igénybevett központosított informatikai és hírközlési         
szolgáltatások, a kormányzati célú hálózatok és hálózati szolgáltatások igénybevételének         
szabályait” (rendeletben állapítsa meg.) 

  

Az E-ügyintézési tv. 108. § (6d) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(6d) 2020. december 31-ig természetes személy vagy egyéni vállalkozó sem tehet a            
rendelkezési nyilvántartásba adóügyekben a 22. § (1) bekezdés e) pontja szerinti           
rendelkezést.” 

  

Az E-ügyintézési tv. 

a) 1. § 17. pont k) alpontjában az „ügyintézésre kötelezett” szövegrész helyébe az             
„ügyintézés biztosítására kötelezett” szöveg, 

b) 11. § (3) bekezdésében a „személyes ügyintézési felületen” szövegrész helyébe a            
„személyre szabott ügyintézési felületen” szöveg, 

c) 47. § (3) bekezdésében a „de az eljárás” szövegrész helyébe az „azonban a felügyeleti               
vizsgálat” szöveg lép. 

  

Hatályát veszti az E-ügyintézési tv. 

a) 68. § (3) bekezdése, 

b) 108. § (2)–(4a), (6) és (8)–(16) bekezdése, 

c) 109. § (2) és (3) bekezdése, 

d) 110/A. §-a, 

e) 110/B. §-a. 

  

Hatályba lép: 2019. július 1.,  2019. július 27., 2019. szeptember 30., 2020. január 1. 

  



MK.111. 

A Kormány 155/2019. (VI. 27.) Korm. rendelete a szálláshely-szolgáltatási         
tevékenységgel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról: 

3. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a         
szálláshelyüzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm.         
rendelet módosítása 

  

Módosultak a rendelet értelmező rendelkezései. 

A 239/2009. Korm. rendelet 4. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki: 

„(6a) Magánszálláshely szálláshely-üzemeltetési tevékenység csak olyan szálláshelyen       
folytatható, amely megfelel az 1. melléklet 7/A. részében foglalt követelményeknek.” 

  

A 239/2009. Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Ha a kemping területén csak üdülőházakat üzemeltetnek, az e célra hasznosított            
szálláshely elnevezésében az üdülőháztelep megjelölést kell használni, ha az e célra           
hasznosított szálláshelyek száma eléri a hármat.” 

  

A 239/2009. Korm. rendelet 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) A szálláshely-szolgáltatás olyan szálláshelyen folytatható, amely rendelkezik        
szálláshelykezelő szoftverrel.” 

  

A 239/2009. Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki: 

(A bejelentéshez mellékelni kell:) 

„d) a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentumot.” 

  

A 239/2009. Korm. rendelet a következő 7/A. §-sal egészül ki: 

„7/A. § (1) A 7. § c) pontjában foglaltakat a magánszálláshely szálláshelytípus esetén is              
alkalmazni kell. 

(2) A jegyző a hatósági ellenőrzés elvégzése érdekében éves ellenőrzési tervet készít. 



(3) A jegyző a nyilvántartásba vett szálláshely-szolgáltatót 6 évente legalább egy alkalommal            
hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi. A jegyző, ha a hatósági ellenőrzés eredményes           
lefolytatásához ez az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény alapján indokolt,          
szakértőként a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint         
a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken        
szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet 4. §-a alapján            
elsősorban a Magyar Turisztikai 

Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságot rendeli ki. 

(4) A (3) bekezdés szerinti hatósági ellenőrzés során a jegyző kiemelten vizsgálja azt, hogy 

a) a szálláshely-szolgáltató a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ felé a          
regisztrációs kötelezettségének eleget tett, 

b) a szálláshely-szolgáltató a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ irányába történő          
adatszolgáltatási kötelezettségének rendszeresen eleget tesz, 

c) a szálláshely-szolgáltató eleget tesz az 5. §-ban foglalt rendelkezésnek, és 

d) a szálláshely megfelel a bejelentésben foglalt szálláshely-üzemeltetési tevékenységnek e          
rendeletben foglalt feltételeinek. 

(5) A jegyző a (4) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakat elsősorban a Nemzeti Turisztikai               
Adatszolgáltató Központ útján ellenőrzi. 

(6) A jegyző értesíti a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetőjét azon           
szálláshelyekről, amelyek nem rendelkeznek szálláshely-kezelő szoftverrel vagy a hatósági         
ellenőrzés megállapítása alapján a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központnál nem         
regisztráltak vagy a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi           
CLVII. törvény végrehajtásáról szóló 237/2018. (XII. 10.) Korm. rendeletben foglalt          
adatszolgáltatási 

kötelezettségüket nem vagy nem megfelelően teljesítették. 

(7) A jegyző a tárgyévre vonatkozó ellenőrzési tervét előre, tárgyévet megelőző év            
december 1. napjáig küldi meg a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ          
üzemeltetőjének. Az ellenőrzési tervtől történő eltérést minden esetben indokolni szükséges,          
és az eltérés tényét, valamint annak indokait nyolc napon belül szükséges megküldeni a             
Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetőjének. 

(8) A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője jogosult a jegyző vagy az            
illetékes hatóság ellenőrzését kezdeményezni. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató        
Központ üzemeltetője által kezdeményezett ellenőrzés alapján a jegyző vagy az illetékes           
hatóság 15 napon belül köteles eljárni. 



(9) A hatósági ellenőrzés eredményeként készült jegyzőkönyvet vagy feljegyzést a jegyző a            
Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője részére a hatósági ellenőrzést         
követő 15 napon belül megküldi. 

(10) Ha a jegyző a tárgyévet megelőző évre vonatkozó éves ellenőrzési tervét határidőben             
nem küldi meg a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetőjének vagy az éves            
ellenőrzési terv szerinti ellenőrzési kötelezettségének – ide nem értve azt az esetet, ha a              
jegyző az ellenőrzési tervtől történő eltérést alátámasztja – akár saját hatáskörben, akár a             
Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője általi kezdeményezésre nem tesz         
eleget, akkor az érintett települési önkormányzat az üdülővendégek adott tárgyévet          
megelőző évi tartózkodási tényideje alapján beszedett idegenforgalmi adóval        
összefüggésben a tárgyévet követő évben nem veheti igénybe az üdülőhelyi feladatok           
támogatását. 

(11) A turizmusért felelős miniszter minden év április 15. napjáig megküldi az            
államháztartásért felelős miniszternek és a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek a          
következő évben a (10) bekezdés szerinti támogatáselvonással érintett önkormányzatok         
listáját.” 

  

A 239/2009. Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A jegyző a szálláshely-üzemeltetési tevékenység folytatására vonatkozó bejelentést         
közli 

a) a magánszálláshely-szolgáltatás bejelentésének kivételével 

aa) a fogyasztóvédelmi hatósággal, 

ab) a területileg illetékes munkavédelmi hatósági és munkaügyi hatósági hatáskörében          
eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal, 

b) a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetőjével.” 

  

A 239/2009. Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti pénzbírság összege 

a) szálloda esetében 

aa) legfeljebb 50 ágy befogadóképesség esetén 1,2 millió Ft, 

ab) 51 és 100 ágy közötti befogadóképesség esetén 2 millió Ft, 

ac) 101 és 150 ágy közötti befogadóképesség esetén 3 millió Ft, 



ad) 151 és 200 ágy közötti befogadóképesség esetén 4 millió Ft, 

ae) 200 ágy befogadóképesség felett 5 millió Ft; 

b) panzió esetében 500 ezer Ft; 

c) kemping esetében 

ca) legfeljebb 20 lakóegység esetén 200 ezer Ft, 

cb) 21 és 50 közötti lakóegység esetén 400 ezer Ft, 

cc) 51 és 100 közötti lakóegység esetén 600 ezer Ft, 

cd) 100 lakóegység-kapacitás felett 800 ezer Ft; 

d) üdülőháztelep esetében 100 ezer Ft; 

e) közösségi szálláshely esetében 

ea) legfeljebb 20 ágy befogadóképesség esetén 100 ezer Ft, 

eb) 21 ágy befogadóképesség felett 200 ezer Ft; 

f) magánszálláshely esetében 100 ezer Ft; 

g) egyéb szálláshely esetében 

ga) legfeljebb 20 ágy befogadóképesség esetén 100 ezer Ft, 

gb) 21 ágy befogadóképesség felett 200 ezer Ft.” 

  

A 239/2009. Korm. rendelet a következő 19. és 20. §-sal egészül ki: 

„19. § (1) Azon szálláshely-szolgáltató, amely a szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel         
kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 155/2019. (VI. 27.) Korm.         
rendelet (a továbbiakban: Mód. R.) hatálybalépésekor a 4. § (1)–(2) bekezdése szerinti            
szálláshely-szolgáltatási tevékenységét már bejelentette, illetve működési engedéllyel       
rendelkezik, a jegyző részére 2019. november 30. napjáig benyújtja a 6. § (2) bekezdés 

d) alpontjában meghatározott dokumentumot, valamint az 1. melléklet 1. és 2. pontjában            
meghatározott bejelentési és üzemeltetési követelmények megfelelőségéről szóló       
nyilatkozatot. 

(2) Azon szálláshely-szolgáltató, amely a Mód. R. hatálybalépésekor a 4. § (3)–(6)            
bekezdése szerinti szálláshelyszolgáltatási tevékenységét már bejelentette, illetve működési        
engedéllyel rendelkezik, 2019. november 30. napjáig benyújtja a 6. § (2) bekezdés d)             
alpontjában meghatározott dokumentumot, valamint az 1. melléklet 3–6. pontjában         



meghatározott bejelentési és üzemeltetési követelmények megfelelőségéről szóló       
nyilatkozatot. 

(3) A 2020. szeptember 30-ig nyilvántartásba vett, vagy működési engedéllyel rendelkező           
azon egyéb szálláshelyszolgáltató, amely megfelel a magánszálláshelyre vonatkozó        
követelményeknek, 2021. december 31-ig kérelmezheti, hogy a jegyző a         
szálláshely-szolgáltatási bejelentését magánszálláshely szolgáltatásra módosítsa. 

(4) Azon szálláshely-szolgáltató, amely a (3) bekezdés szerinti szálláshely-szolgáltatási         
tevékenysége módosítását kezdeményezi, a módosítási kérelemmel egyidejűleg köteles        
benyújtani a 6. § (2) bekezdés d) alpontjában meghatározott dokumentumot, valamint az 1.             
melléklet 7. pontjában meghatározott bejelentési és üzemeltetési követelmények        
megfelelőségéről szóló nyilatkozatot. Ezen szálláshely-szolgáltató köteles a turisztikai        
térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVII. törvény végrehajtásáról          
szóló 237/2018. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése szerint eljárni. 

(5) A jegyző a 2019. december 31-ig bejelentett szálláshely-szolgáltatók nevéről, címéről,           
valamint adószámáról 2020. január 31-ig tájékoztatja a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató          
Központ üzemeltetőjét. 

  

A 2019-re vonatkozó év tekintetében a jegyző az éves ellenőrzési tervét 2019. szeptember             
30-ig készíti el és küldi el a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetőjének. 

(2) A 7/A. § (10) bekezdésben foglalt, a támogatás elvonására vonatkozó rendelkezést,            
valamint a 7/A. § (11) bekezdését első alkalommal a 2021. évi költségvetési év tekintetében              
kell alkalmazni.” 

  

A 239/2009. Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

  

A 239/2009. Korm. rendelet 

a) 4. § (1) bekezdésében az „I/A.” szövegrész helyébe az „1/A.” szöveg, 

b) 4. § (2) bekezdésében a „II/A.” szövegrész helyébe a „2/A.” szöveg, 

c) 4. § (3) bekezdésében a „III/A.” szövegrész helyébe a „3/A.” szöveg, 

d) 4 § (4) bekezdésében az „üdülőház” szövegrész helyébe az „üdülőháztelep” szöveg, a             
„IV/A.” szövegrész helyébe a „4/A” szöveg, 

e) 4. § (5) bekezdésében az „V/A.” szövegrész helyébe az „5/A.” szöveg, 



f ) 4. § (6) bekezdésében a „VI/A.” szövegrész helyébe a „6/A.” szöveg, 

g) 4. § (7) bekezdésében a „IV/A.” szövegrész helyébe a „4/A.” szöveg, 

h) 5. § (1) bekezdésében az „az 1. melléklet I–VI. pontjának” szövegrész helyébe az „az 1.                
melléklet 

1–7. pontjának” szöveg, 

i) 7. §-ában az „az egyéb szálláshely kivételével” szövegrész helyébe az „a            
magánszálláshely kivételével” szöveg lép. 

  

Hatályba lép: 2019. június 28., 2020. január 1. 

  

MK. 112. 

2019. évi LIX. törvény egyes közszolgálati tárgyú törvények módosításáról 

1. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az           
államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosítása 

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok           
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 51. § (1) bekezdésében az „a köztisztviselői             
illetményalap” szövegrész helyébe az „a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.           
törvény 132. §-a szerinti illetményalap” szöveg lép. 

  

Hatályba lép: 2019. július 1., 2019. augusztus 1. 

  

MK.116. 

Az emberi erőforrások minisztere 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelete a 2019/2020. tanév            
rendjéről 

  

Hatályba lép: 2019. szeptember 1. 

  

MK. 118. 



A Kormány 162/2019. (VII. 5.) Korm. rendelete a közszférabeli szervezetek          
honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV.        
törvényben foglalt kötelezettségek teljesítése ellenőrzésének részletes szabályairól 

  

Hatályba lép: 2019. július 13. 

  

MK.119. 

2019. évi LXI. törvény a közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépésének          
elhalasztásáról 

Hatályát veszti a közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépéséről és egyes          
átmeneti szabályokról szóló 2018. évi CXXXI. törvény (a továbbiakban: Átmtv.). 

  

Hatályba lép: 2019. július 9. 

  

2019. évi LXIV. törvény egyes törvényeknek az épített és a természeti környezet            
védelmével, valamint a kulturális örökségvédelemmel összefüggő módosításáról 

  

3. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles            
tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény         
módosítása 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles           
tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény (a          
továbbiakban: Díjtv.) 32/C. § (1) bekezdése a következő y) és z) ponttal egészül ki: 

(Tárgyánál fogva díjmentes:) 

„y) a kulturális örökségvédelmi jogi jellegek: 

ya) műemlék vagy nyilvántartott műemléki érték, 

yb) műemléki terület (műemléki jelentőségű terület, történeti táj, műemléki környezet), 

yc) régészeti lelőhely (törvény erejénél fogva védett és rendeletben védetté nyilvánított,           
fokozottan vagy kiemelten védett régészeti lelőhely) vagy régészeti védőövezet, 

yd) helyi egyedi építészeti védelem ingatlan-nyilvántartási feljegyzése iránti hatósági eljárás; 



z) az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként vagy fátlan állapotban tartott erdőként           
nyilvántartott terület erdő vagy fásított terület művelési ágának átvezetésére, ennek          
hiányában jogi jellegként történő feljegyzésére irányuló hatósági eljárás.” 

  

A Díjtv. a következő 33/B. §-sal egészül ki: 

„33/B. § E törvénynek az egyes törvényeknek az épített és a természeti környezet             
védelmével, valamint a kulturális örökségvédelemmel összefüggő módosításáról szóló 2019.         
évi LXIV. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított 32/C. § (1) bekezdés y) és z)              
pontját a Módtv. hatálybalépésekor első fokon még el nem bírált ügyekben és a megismételt              
eljárásokban is alkalmazni kell.” 

  

4. 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 a következő 43. ponttal egészül ki: 

(E törvény alkalmazásában:) 

„43. Barnamezős terület: olyan földrészlet vagy földrészletek összessége – ide nem értve a             
mező- és erdőgazdasági területeket –, amely elsősorban ipari, kereskedelmi, közlekedési          
vagy honvédelmi célú felhasználást követően felhagyottá, alulhasznosítottá vagy leromlott         
állapotúvá vált, jellemzően környezetszennyezéssel terhelt, ugyanakkor környezeti és        
műszaki beavatkozással értéknövelt, fejleszthető területté alakítható.” 

  

Étv. 5. § (1) bekezdése a következő e) és f) ponttal egészül ki: 

(Az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért felelős miniszter a központi          
szakmai irányítási, összehangolási és ellenőrzési feladatkörében:) 

„e) a sajátos építményfajtákért felelős miniszterek és az önálló szabályozó szervek, valamint            
az építésügy területén érintett szakmai kamarák és az érintett felsőfokú oktatási és            
szakképzéssel foglalkozó intézmények javaslata alapján koordinálja, összefogja és irányítja         
az építésüggyel kapcsolatos szakmák gyakorlására vonatkozó szabályozás kialakítását, 

f ) ellátja a területi építész és mérnöki kamarák által vezetett, építésüggyel összefüggő             
szakmagyakorlási jogosultságokhoz kapcsolódó eljárások és nyilvántartások szakmai       
felügyeletét.” 

(2) Az Étv. 5. § (1c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 



„(1c) Az építésgazdaságért felelős miniszter az építésgazdaságért való felelőssége körében: 

a) ellátja az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásával, az energetikai tanúsítói          
tevékenységgel kapcsolatos feladatokat, 

b) ellátja a vállalkozó építőipari kivitelezői nyilvántartás szakmai felügyeletét, 

c) érvényre juttatja az építésügyi ágazati és foglalkoztatási elvárásokat a képzési           
követelményekben az alap-, közép és felsőfokú, valamint az iskolarendszeren kívüli oktatási,           
képzési intézményeknél és a társadalom más érintett szervezeteinél, 

d) az építésügyi műszaki irányelvek kidolgozásáért felelős bizottság létrehozatala révén          
gondoskodik az építésügyi műszaki irányelvek kidolgozásáról és felülvizsgálatáról, 

e) ellátja az építési termékkel kapcsolatos feladatokat.” 

  

Az Étv. 8. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő                
(2b)–(2d) bekezdéssel egészül ki: 

„(2a) Új beépítésre szánt terület kijelölésére irányuló településrendezési eszköz készítése          
vagy módosítása esetén az állami főépítész a záró szakmai véleményezés során a            
településrendezési eszköz tervezetét véleményezésre megküldi az országos főépítésznek.        
Az országos főépítész 15 napon belül adja ki a nyilatkozatát, a határidő jogvesztő. A záró               
szakmai vélemény kiadására meghatározott határidőbe nem számít bele az országos          
főépítész nyilatkozatának kiadására rendelkezésre álló 15 napos határidő. 

(2b) Az országos főépítész a (2a) bekezdés szerinti nyilatkozatának kiadása során vizsgálja,            
hogy 

a településrendezési eszköz tervezete megfelel-e az országos és térségi szintű          
területrendezési, településrendezési, településfejlesztési és településképi     
követelményeknek. 

(2c) Az országos főépítész érdemi véleményét a záró szakmai véleménybe be kell építeni. 

(2d) A településrendezési eszköz elfogadásakor a (2) bekezdés szerinti kormányrendelet          
alapján záró szakmai vélemény kibocsátására jogosultnak a jogszabályi követelmények         
érvényesülését biztosító záró szakmai véleményét figyelembe kell venni. A záró szakmai           
vélemény megküldésére a (2) bekezdés szerinti kormányrendeletben megállapított határidő         
lejártát követő 5. napon a településrendezési eszköz elfogadható.” 

  

Az Étv. 8. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: 

„(7) Ha a települési (a fővárosban a fővárosi, illetve a kerületi) önkormányzat közigazgatási             
területén van barnamezős terület, köteles az érintett települési önkormányzat a 60. § (9)             



bekezdés nyitó szövegrészében szereplő időpontig a településrendezési eszközében a         
barnamezős területeket lehatárolni, továbbá a településfejlesztési koncepció és integrált         
településfejlesztési stratégia felülvizsgálata során a barnamezős területek fejlesztési és         
újrahasznosítási lehetőségeit meghatározni.” 

  

Az Étv. 13. § (2) bekezdés b) pontja a következő bh) alponttal egészül ki: 

[A 33/A. § (1) bekezdésében meghatározott építési tevékenység esetén a helyi építési            
szabályzatban meghatározott övezetre, építési övezetre vonatkozóan] 

„bh) a járművek mennyiségére és elhelyezésére vonatkozó előírásokat;” 

(kell figyelembe venni.) 

  

§ Az Étv. 30. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki: 

„(12) Ha az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet          
meteorológiai obszervatórium védőtávolságával összefüggésben építési tilalmat ír elő, és         
ebből az ingatlan tulajdonosának, haszonélvezőjének kára származik – ide nem értve az (5)             
bekezdésben foglalt eseteket –, a tulajdonost, a haszonélvezőt kártalanítás illeti meg, amely            
az állam kötelezettsége.” 

  

Az Étv. 57. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 

„(5) Az önkormányzati rendeletben megállapított helyi egyedi építészeti védelmet jogi          
jellegként az ingatlannyilvántartásban fel kell jegyezni.” 

  

Az Étv. 57/F. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) Ha rendeltetésmódosítási engedély nélkül kerül sor az építmény kereskedelmi          
rendeltetésű használatára vagy átalakítására, a rendeltetésmódosítási engedély iránti        
eljárásban eljáró hatóság megtiltja a kereskedelmi rendeltetésű használatot, és legfeljebb az           
eljárási bírság legmagasabb összegének megfelelő bírsággal sújtja azt, akinek a          
rendeltetésmódosítási engedély iránti kérelmet be kellett volna nyújtania.” 

  

Az Étv. 62. § (3a) bekezdése a következő 3. ponttal egészül ki: 



(Felhatalmazást kap az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért felelős         
miniszter arra, hogy – az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben – rendelettel           
állapítsa meg) 

„3. a szakmagyakorlási jogosultságok megállapításával, névjegyzékek vezetésével       
kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak mértékét, továbbá a díjak beszedésével,         
kezelésével, nyilvántartásával és visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokat.” 

  

Az Étv. 

a) 2. § 19. pontjában a „kormányrendeletben meghatározott” szövegrész helyébe a           
„jogszabályban 

meghatározott” szöveg, 

b) 33/A. § (5) bekezdésében az „esetén” szövegrész helyébe a „kormányrendeletben           
meghatározott eseteiben” szöveg, 

c) 2. § 42. pontjában a „műszaki előírás” szövegrész helyébe az „építésügyi műszaki előírás”              
szöveg, 

d) 33/A. § (4) bekezdés a) pontjában az „a kivitelezés tervezett megkezdése előtt tizenöt              
nappal 

– kormányrendeletben meghatározottak szerint – a nevének és lakcímének, szervezet          
esetén 

a megnevezésének és székhelyének megjelölésével, kizárólag elektronikus úton”        
szövegrész helyébe a „kormányrendeletben meghatározott módon” szöveg, 

e) 33/A. § (4) bekezdés c) pontjában a „kivitelezési dokumentációt” szövegrész helyébe a             
„dokumentációt” szöveg, 

f ) 40. § (1) bekezdés a) pontjában az „az építési napló vezetéséért, kivitelezői” szövegrész               
helyébe a „kivitelezői” szöveg, 

g) 40/A. §-ában a „ha az” szövegrész helyébe az „amennyiben az” szöveg, 

h) 43. § (1) bekezdés f ) pontjában a „meglétéért, az elektronikus építési napló vezetése               
esetén az építési napló készenlétbe helyezéséért” szövegrész helyébe a „meglétéért”          
szöveg, 

i) 46. § (3) bekezdés b) pont bc) alpontjában a „megtiltja” szövegrész helyébe az „építési               
napló hiányában megtiltja, ha annak vezetése az e törvény végrehajtására kiadott           
kormányrendelet alapján kötelező” szöveg, 



j) 48. § (2) bekezdés c) pontjában a „szükséges és a” szövegrész helyébe a „szükséges,               
valamint a” szöveg, 

k) 53/B. §-ában a „2. §-a kivételével” szövegrész helyébe az „1/A. §-a kivételével” szöveg, 

l) 57/C. § (1) bekezdésében a „be kell szerezni az építési engedély iránti kérelem és               
mellékletei” szövegrész helyébe az „– amennyiben annak törvényi és kormányrendeleti          
feltételei fennállnak – be kell szerezni az engedély iránti kérelem és mellékletei” szöveg, 

m) 57/C. § (3) és (5) bekezdésében, valamint 57/D. § (1) bekezdésében az „építési”              
szövegrész helyébe az „építésügyi hatósági” szöveg, 

n) 59. § (7) bekezdés a) pontjában az „esetében; ilyenek” szövegrész helyébe az „esetében,              
ilyenek” szöveg, 

o) 60/H. § f ) pontjában a „kerületi építési szabályzat” szövegrész helyébe a „14/A. § (2)                
bekezdés b)–d) pontja szerinti településrendezési eszközök” szöveg, 

p) 62. § (1) bekezdés 8. pontjában a „dokumentumok körét” szövegrész helyébe a             
„dokumentumok körét, a nemzeti tervvagyon kezelésének és a nemzeti tervvagyonnal          
kapcsolatos tulajdonosi joggyakorlói tevékenyég részletes szabályait” szöveg, 

q) 62. § (3b) bekezdésében a „településfejlesztésért és településrendezésért felelős          
miniszter arra, hogy az okos város településekre” szövegrész helyébe a          
„településfejlesztésért és településrendezésért felelős miniszter arra, hogy – az         
e-közigazgatásért felelős miniszterrel egyetértésben – az okos településekre” szöveg lép. 

  

Hatályát veszti az Étv. 

a) 13. § (2) bekezdés b) pont bf) alpontjában az „és” szövegrész, 

b) 34. § (2) bekezdés l) pontja, 

c) 46. § (2) bekezdés a) és f) pontja, 

d) 46. § (3) bekezdés a) pontja, 

e) 47. § (4) bekezdése, 

f ) 50. § (2) bekezdés b) pontja, 

g) 62. § (1) bekezdés 17. pontjában az „és végrehajtási” szövegrész, 

h) 62. § (1) bekezdés 33. pontja, 

i) 62. § (3) bekezdése. 



  

5. 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.) 4/A. §-a helyébe a következő rendelkezés             
lép: 

„4/A. § Állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyűjtemény, muzeális intézmény          
alapleltárából visszaigényelt kulturális javak visszaadására – erre vonatkozóan bejelentett         
igény esetén – abban az esetben kerülhet sor, amennyiben az igénylő tulajdonjogát kétséget             
kizáróan bizonyítja.” 

  

A Kultv. V. része a kulturális javak visszaadására irányuló eljárásra vonatkozó           
rendelkezésekkel egészül ki. 

  

8. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosítása 

  

9. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosítása 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 6. §-a a              
következő (3b)–(3d) bekezdéssel egészül ki: 

„(3b) Az állami tulajdonban álló országos közutak és műtárgyai, valamint az állami            
tulajdonban álló terek és parkok tulajdonjogát az állam a helyi önkormányzat javára            
ingyenesen átruházhatja, ha a tulajdon átruházása a közfeladat ellátását nem veszélyezteti. 

(3c) A helyi önkormányzati tulajdonban álló helyi közutak és műtárgyai, valamint a helyi             
önkormányzat tulajdonában álló terek és parkok tulajdonjogát a helyi önkormányzat az           
állam, illetve más helyi önkormányzat javára ingyenesen átruházhatja, ha a tulajdon           
átruházása a közfeladat ellátását nem veszélyezteti. 

(3d) A (3b) és (3c) bekezdés szerint ingyenesen átruházott eszközöket az új tulajdonosnak             
az átvett könyv szerinti értéken kell nyilvántartásba vennie.” 

  

Az Nvtv. 13. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 



(Nemzeti vagyon tulajdonjogának ingyenes átruházása esetén a tulajdonjogot megszerző         
félnek – az állam kivételével – eleget kell tennie a következő feltételeknek:) 

„a) a nemzeti vagyoni körből ingyenesen tulajdonba adott ingatlant a tulajdonjog           
megszerzésétől számított 15 évig nem idegenítheti el, és a juttatás céljának megfelelően            
köteles hasznosítani, valamint állagát megóvni azzal, hogy a juttatási cél megvalósítása           
érdekében végzett bontás vagy átalakítás nem minősül az állagmegóvási kötelezettség          
megszegésének;” 

  

Az Nvtv. 6. § (1) bekezdésében a „(2)–(3a) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(2)–(3c)             
bekezdésben” szöveg lép. 

  

12. A Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról,          
valamint egyes 

fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország       
filmszakmai támogatási 

programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő        
módosításáról szóló 

2018. évi XLIX. törvény módosítása 

A Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint          
egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország        
filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal         
összefüggő módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Budapest törvény)           
2. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki: (A kiemelt budapesti fejlesztésekkel              
összefüggésben az állam feladata különösen:) 

„c) Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő, egyéb, a Kormány által           
meghatározott feladatok ellátása.” 

  

A Budapest törvény 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A Kormány a 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokat az e feladatok ellátására              
létrehozott, a magyar állam 100%-os tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaság vagy           
annak 100%-os tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaság (a továbbiakban együtt:          
Társaság) útján látja el, azzal, hogy magasépítési beruházás előkészítését kizárólag a           
magyar állam 100%-os tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaság útján látja el. A            
Társaság 



e feladatai elvégzéséhez közreműködőt vehet igénybe. A Társaság által ellátandó          
feladatokat és az abban közreműködő szerveket, valamint az érintett szervezetek közötti           
együttműködés rendjét a Kormány rendeletben határozza meg.” 

  

A Budapest törvény 2. alcíme a következő 4/A. §-sal egészül ki: 

„4/A. § Amennyiben a Kormány a kiemelt budapesti fejlesztések irányítására kormánybiztost           
nevez ki, a Kormány rendeletben határozza meg a kormánybiztos fejlesztés irányításával           
kapcsolatos hatáskörét.” 

  

A Budapest törvény 6. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

„(4) Az (1)–(3) bekezdésben meghatározott rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni a          
3. § (1) bekezdése szerinti, a magyar állam 100%-os tulajdonában álló nonprofit gazdasági             
társaság és annak 100%-os tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaság közötti          
szerződés átruházásra is.” 

  

A Budapest törvény 5. alcíme a következő 11/A. §-sal egészül ki: 

„11/A. § (1) Az 1. melléklet 3. pontja szerinti létesítményfejlesztési projekt vonatkozásában a             
fás szárú növények védelméről szóló kormányrendelet és a települési önkormányzat fák és            
fás szárú növények védelmére vonatkozó rendeletének fás szárú növények pótlására          
vonatkozó szabályait – az érintett terület ökológiai állapotának fenntartása és javítása           
érdekében – a (2)–(7) bekezdésben foglalt eltéréssel kell alkalmazni. 

(2) Amennyiben a fa kivágására építmény elhelyezése miatt kerül sor, a fapótlás mértéke             
nem lehet kevesebb a kivágott össztörzsátmérő 150%-ánál. 

(3) Több szomszédos ingatlant érintő fakivágás esetén a fapótlást a telekhatároktól           
függetlenül a fakivágási engedéllyel érintett ingatlanok területén kell teljesíteni. 

(4) Amennyiben a pótlás a környezeti adottságok, beépítettség vagy egyéb ok miatt csak             
részben végezhető el a fakivágással érintett területen, úgy a fakivágással érintett telkek            
határától mért 1000 méteren belül szükséges a pótlást elvégezni, több szomszédos telek            
érintettsége esetén a telkek összterületének külső határától számított 1000 méteren belül. 

(5) Amennyiben az adott beruházás kapcsán a fakivágás, illetve a fapótlás több kerület             
közigazgatási területét érinti, az építtető a fapótlásról az érintett kerületi önkormányzatokkal           
többoldalú megállapodást köt azzal, hogy a pótlási kötelezettség elsősorban telepítéssel          
teljesítendő és a megállapodás a telepítés helyét rendezi. 



(6) Az 1. melléklet 3. pontja szerinti létesítményfejlesztési projekt keretében megvalósuló           
épületre vonatkozó használatbavételi engedély kiadásának feltétele az (5) bekezdésben         
meghatározott megállapodás megkötése. 

(7) A fakivágási engedélyben, illetve az (5) bekezdés szerinti megállapodásban előírt           
fapótlást folyamatosan, de legkésőbb a használatbavételi engedély véglegessé válását         
követő két éven belül kell teljesíteni.” 

  

13. Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018.          
évi CXXXIX. törvény módosítása 

  

Hatályba lép: 2019. július 16., 2019. augusztus 8., 2019. szeptember 30. 

  

MK.120. 

2019. évi LXVI. törvény Magyarország 2020. évi központi költségvetésének         
megalapozásáról 

5. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény            
módosítása 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 39/C. § (2)              
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Szakértő kirendelése esetén a gyermekek otthongondozási díjáról döntést hozó szerv a            
szakvélemény elkészítéséért szakértői díjat fizet. A díjazás összegét az éves központi           
költségvetésről szóló törvény határozza meg.” 

  

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 41. § (5)              
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) Szakértő kirendelése esetén az ápolási díjról döntést hozó szerv a szakvélemény            
elkészítéséért szakértői díjat fizet. A díjazás összegét az éves központi költségvetésről szóló            
törvény határozza meg.” 

  

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 44. § (1)              
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 



„(1) Az ápolási díj havi összege a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott            
alapösszeg 

a) 100%-a a 41. § (1) bekezdésében meghatározott esetben, 

b) 180%-a a kiemelt ápolási díj esetében, 

c) 150%-a az emelt összegű ápolási díj esetében.” 

  

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

1. 60. § (1) bekezdésében az „intézményhiányából” szövegrész helyébe az          
„intézményhiányából és a közösségi közlekedés nehézségéből” szöveg, 

2. 60. § (2) bekezdésében a „hatszáz” szövegrészek helyébe a „nyolcszáz” szöveg, és 

3. 73. § (1) bekezdésében a „16” szövegrész helyébe a „12” szöveg 

lép. 

  

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (2)              
bekezdésében a „nyolcszáz” szövegrészek helyébe az „ezer” szöveg lép. 

  

6. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása 

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 34/A. § (3) bekezdése helyébe a              
következő rendelkezés lép: 

„(3) Az általános költségátalány mértéke 500 000 forintot meg nem haladó végrehajtási            
ügyérték esetén ügyenként 5 000 forint, 500 000 forint feletti végrehajtási ügyérték esetén az              
ügyérték 1%-a.” 

  

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 239. § (3) bekezdése a következő h)               
ponttal egészül ki: (A miniszter a végrehajtói szolgálat megszűnését állapítja meg, ha) 

„h) a végrehajtót helyi önkormányzati képviselőnek, illetve polgármesternek        
megválasztották.” 

  



A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 240/B. § (2) bekezdése helyébe a              
következő rendelkezés lép: 

„(2) Ha a végrehajtót országgyűlési képviselőjelöltként nyilvántartásba vették, ettől az          
időponttól a választás eredményének jogerős megállapításáig, illetve megválasztása esetén         
a mandátuma megszűnéséig végrehajtói szolgálata szünetel.” 

  

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 240/B. §-a a következő (2a)             
bekezdéssel egészül ki: 

„(2a) A végrehajtó politikai tanácsadóvá, politikai főtanácsadóvá vagy kabinetfőnökké való          
kinevezése esetén a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti politikai szolgálati          
jogviszonyának időtartama alatt végrehajtói szolgálata szünetel.” 

  

7. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok            
használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása 

  

9. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény             
módosítása 

  

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (8)               
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(8) Az egyházi fenntartó kérelmére 

a) a miniszter a nevelőszülői ellátást, gyermekotthoni ellátást nyújtó, 

b) a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter a tanoda szolgáltatást nyújtó, 

jogi személyiséggel és működési engedéllyel rendelkező egyházi fenntartású szolgáltatók         
közül országos hatáskörrel módszertani feladatokat ellátó intézményeket jelölhet ki az          
egyházi fenntartású tanodák, nevelőszülői hálózatok és gyermekotthonok módszertani        
támogatására (a továbbiakban: kijelölt egyházi módszertani intézmény).” 

  

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. §              
(12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(12) A miniszter – tanoda szolgáltatás esetén a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter –             
a kijelölt egyházi módszertani intézmény feladatainak ellátásához egyedi támogatást nyújt.” 



  

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 145. §              
(2c) bekezdés c) pontja a következő ce) alponttal egészül ki: 

(A rendelkezésre álló kapacitástól függetlenül be kell fogadni 

azt a szolgáltatói nyilvántartásba a kérelem benyújtását megelőzően is bejegyzett          
szolgáltatást, intézményt, hálózatot, férőhelyszámot, amely esetében a szolgáltatói        
nyilvántartásban bejegyzett adatok módosítását kizárólag költségvetési többletkiadást nem        
eredményező) „ce) fenntartóváltás” 

(teszi szükségessé.) 

  

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. §-a              
a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 

„(5) A költségvetési támogatásban részesülő munkahelyi bölcsőde és családi bölcsőde          
fenntartója által meghatározható intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg az           
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-át.” 

  

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. §-a              
a következő (7) bekezdéssel egészül ki: 

„(7) Felhatalmazást kap a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter, hogy rendeletben          
szabályozza 

a) a gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak szakmai feladatait és működési feltételeit, 

b) a Biztos Kezdet Alapképzés szakmai és vizsgakövetelményeit.” 

  

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a             
következő 188. §-sal egészül ki: „188. § Az a települési önkormányzat vagy társulás,             
amelynek a gyermekek napközbeni ellátására tekintettel a 2019. december 31-én hatályos           
145/A. § alapján 2020. január 1-jén megtérítési kötelezettsége áll fenn, 2020. január 1-jétől             
mentesül a még fennmaradó megtérítési kötelezettségének teljesítése alól.” 

  

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

1. 19. § (1) bekezdés b) pontjában a „természetbeni” szövegrész helyébe a „pénzbeli”             
szöveg, 



2. 19. § (1a) bekezdésében, 20. § (3) bekezdésében, 20/B. § (3), (6) és (7) bekezdésében a                 
„pénzbeli” szövegrész helyébe a „kiegészítő pénzbeli” szöveg, 

3. 20/A. § (1) bekezdésében az „alapösszegű természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra           
kész étel, 

ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában”       
szövegrész helyébe az „alapösszegű pénzbeli támogatást folyósít” szöveg, 

4. 20/A. § (2) bekezdésében az „emelt összegű természetbeni támogatást nyújt           
fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható        
Erzsébet-utalvány formájában” szövegrész helyébe az „emelt összegű pénzbeli támogatást         
folyósít” szöveg, 

5. 20/B. § (4) bekezdésében a „pénzbeli” szövegrészek helyébe a „kiegészítő pénzbeli”            
szöveg, 

6. 145/A. § (1) bekezdésében a „társulás a fenntartásában” szövegrész helyébe a „társulás             
– a gyermekek napközbeni ellátása kivételével – a fenntartásában” szöveg, és 

7. 145/A. § (2) bekezdésében a „társulás fenntartásában” szövegrész helyébe a „társulás –             
a gyermekek napközbeni ellátása kivételével – a fenntartásában” szöveg 

lép. 

  

Hatályát veszti a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.             
törvény 

1. 145. § (2b) bekezdés b) pontja, és 

2. 162. § (2) bekezdés l) és p) pontja. 

  

17. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.          
törvény módosítása 

  

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 1. §            
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) E törvény hatálya 

a) az államháztartás alrendszereiből, 

b) az európai uniós forrásokból, 



c) a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból, 

d) a 100%-os állami tulajdonban álló szervezet által létrehozott alapítványtól 

származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül az            
államháztartáson 

kívüli természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb           
szervezetek – ide nem 

értve a társasházat – (a továbbiakban együtt: személy) számára odaítélt, természetben vagy            
pénzben juttatott 

támogatásokra terjed ki.” 

  

22. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló         
2009. évi 

CXXII. törvény módosítása 

  

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi          
CXXII. törvény a következő 7/J. §-sal egészül ki: 

„7/J. § (1) Azon köztulajdonban álló gazdasági társaság – a Magyar Nemzeti Bank, a              
hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény, valamint a biztosítási          
tevékenységről szóló törvény hatálya alá tartozó köztulajdonban álló gazdasági társaság          
kivételével –, amely esetében a tárgyévet megelőző két üzleti évben a mérlegforduló napján             
a következő három mutatóérték közül legalább kettő a társaság elfogadott (egyszerűsített)           
éves beszámolója, vagy – amennyiben konszolidált éves beszámolót is készít – a            
konszolidált éves beszámolója alapján meghaladja az alábbi határértéket: 

a) a mérlegfőösszeg a 600 millió forintot, 

b) az éves nettó árbevétel az 1 200 millió forintot, 

c) az átlagosan foglalkoztatottak száma a 100 főt, 

az e §-ban meghatározottak szerint belső kontrollrendszert működtet. 

(2) Az a gazdasági társaság, amely az (1) bekezdés szerinti feltételnek nem felel meg, a               
felügyelőbizottság javaslata 

alapján alkalmazhatja és működtetheti az e § szerinti belső kontrollrendszert. 

(3) A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője olyan belső           
kontrollrendszert alakít ki és működtet, amely a jogszabályi kötelezettségeknek való tudatos           



megfelelés, a kockázatok kezelése és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében          
azt a célt szolgálja, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaság 

a) a működése és gazdálkodása során a tevékenységét gazdaságosan, hatékonyan és           
eredményesen hajtsa végre, 

b) az elszámolási kötelezettségeit teljesítse, 

c) megvédje az erőforrásait a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használattól, 

d) működésével kapcsolatosan megfelelő, pontos és naprakész információ álljon         
rendelkezésre, 

e) biztosítsa a jogszabályi előírásoknak megfelelő, szabályozott, átlátható és etikus          
működését, 

f ) védje a tulajdonos(ok) és az ügyfelek érdekeit, 

g) kezelje a köztulajdonban álló gazdasági társaság kockázatait, különös tekintettel az           
integritás kockázatokra. 

(4) A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője gondoskodik a belső            
ellenőrzési funkció kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének       
biztosításáról. A belső ellenőrzést végző személy 

vagy szervezeti egység a tevékenységét a köztulajdonban álló gazdasági társaság első           
számú vezetőjének alárendelve végzi, azzal, hogy szakmai irányítása és ellenőrzése a           
felügyelőbizottság hatáskörébe tartozik. A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti          
egység adminisztratív irányítását az (5) bekezdésben foglalt kivételekkel a köztulajdonban          
álló gazdasági társaság első számú vezetője látja el. 

(5) A felügyelőbizottság belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység szakmai           
irányítása keretében: 

a) elfogadja a belső ellenőrzés éves ellenőrzési tervét, illetve annak módosítását, valamint            
megtárgyalja az éves ellenőrzési beszámolóját, 

b) legalább félévente megtárgyalja a belső ellenőrzés által készített jelentéseket, és ellenőrzi            
a szükséges intézkedések végrehajtását, 

c) szükség esetén külső szakértő felkérésével segíti a belső ellenőrzés munkáját, 

d) javaslatot tehet soron kívüli ellenőrzés vagy tanácsadói jellegű megbízás végrehajtására, 

e) javaslatot tehet a belső ellenőrzési szervezeti egység létszámának változtatására, és 

f) ajánlásokat és javaslatokat dolgoz ki a belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti             
egység által végzett vizsgálatok megállapításai alapján. 



(6) A belső ellenőrzést végző személy, valamint a szervezeti egység vezetője           
kiválasztásával, munkaviszonyának létesítésével, annak munkáltató részéről történő       
megszüntetésével, valamint a belső ellenőrzés erőforrásainak – létszám, költségvetés –          
biztosításával kapcsolatos döntések a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával       
hozhatóak meg. 

(7) A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység számára soron kívüli            
ellenőrzésre vagy tanácsadói tevékenységre szóló felkérés csak a felügyelőbizottság         
előzetes egyetértésével adható. 

(8) Köztulajdonban álló gazdasági társaságnál csak az végezhet belső ellenőrzést, aki           
szerepel az államháztartásért felelős miniszter által a belső ellenőrzési tevékenység          
folytatására jogosult személyekről az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. §            
(5) bekezdése szerinti adattartalommal vezetett nyilvántartásban. 

(9) A belső ellenőrzést végző személy és a megfelelési tanácsadó a feladata ellátása             
érdekében minősített adatot, üzleti titkot tartalmazó iratokba és más dokumentumokba is           
betekinthet, azokról másolatot, kivonatot kérhet, személyes adatokat kezelhet az         
adatvédelmi, illetve a minősített adat védelmére vonatkozó előírások betartásával.” 

  

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi          
CXXII. törvény a következő 11. és 12. §-sal egészül ki: 

„11. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben állapítsa meg a             
köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszerére vonatkozó       
részletszabályokat, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési         
tevékenység folytatására jogosult személyekről vezetett nyilvántartás vezetésére vonatkozó        
részletes eljárási szabályokat. 

(2) Felhatalmazást kap az államháztartásért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa          
meg a belső ellenőrzési tevékenység folytatásának részletes feltételeit, az e tevékenységre           
jogosító bejelentés rendjét, a bejelentések alapján vezetett nyilvántartás személyes adatot          
nem tartalmazó adattartalmát, továbbá a belső ellenőrzési tevékenységre jogszabályban         
vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó          
jogkövetkezmények részletes szabályait, továbbá a nyilvántartásba vétel iránti eljárásért,         
valamint a nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítása vagy törlése iránti eljárásért          
fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét, valamint a díj beszedésével, kezelésével,          
nyilvántartásával, visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokat. 

  

27. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosítása 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény a következő 163. §-sal egészül ki: 



„163. § Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2019. évi 
LXVI. törvény hatálybalépését követő tizenöt napon belül törölni kell a központi 
névjegyzékből a nem magyar állampolgárságú választópolgárok nemzetiségi 
választópolgárként történő nyilvántartására vonatkozó adatot.” 

  

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 51. § (1) bekezdés b) pontjában a 
„négy” szövegrész helyébeaz „öt” szöveg lép. 

  

30. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény          
módosítása 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 16. pontja             
helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át) 

„16. a helyi önkormányzati vagyon tulajdonjogának a 108. § szerinti ingyenes átruházására            
vagy nemzeti vagyon tulajdonjogának ingyenes átvételére vonatkozó döntés;” 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a következő           
108/C. §-sal egészül ki: „108/C. § A 108. §-ban meghatározottaktól eltérően a helyi             
önkormányzat – az önkormányzati rendeletben meghatározott értékhatárig – dönthet a          
tulajdonában álló ingóság tulajdonjogának ingyenes átruházásáról. Az ingyenes        
vagyonátadás az önkormányzati feladatok ellátását nem veszélyeztetheti.” 

  

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4)            
bekezdése a következő j) ponttal egészül ki: 

(Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben határozza         
meg:) 

„j) önkormányzati tulajdonban álló ingó vagyon 108/C. § szerinti ingyenes átruházására           
vonatkozó szabályokat.” 

  

31. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény          
módosítása 

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10/B. § (5)            
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 



„(5) A Kormány az (1)–(3) bekezdés szerinti hozzájárulást megtagadhatja, ha az ügylet nem             
kötelező önkormányzati feladat ellátásához szükséges kapacitás létrehozását eredményezi,        
vagy ha az önkormányzat a fejlesztési célt adósságot keletkeztető ügylet megkötése nélkül            
is képes megvalósítani, vagy ha a fejlesztés megvalósításának ütemezése pénzügyileg nem           
kellően előkészített, megalapozott, a fejlesztés révén létrehozandó kapacitás jövőbeli         
működtetése nem kellően alátámasztott és emiatt központi költségvetési többletkiadást vagy          
önkormányzati költségvetési többletkiadást generálhat.” 

  

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10/D. § (1)            
bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A megkötött adósságot keletkeztető ügyletekre, a kezesség-, illetve garanciavállalásra         
vonatkozó 

szerződésmódosításokhoz, valamint az önkormányzat olyan adósságot keletkeztető       
ügyletéhez, amelynek célja azzal megegyező, illetve annál kisebb összegű meglévő          
adósság visszafizetése, akkor kell a Kormány engedélyét kérni, ha) 

„b) a módosított vagy az új szerződés az eredetihez képest hosszabb futamidejű,            
megváltozik az adósságot keletkeztető ügylet célja, az új adósságot keletkeztető ügylet           
keletkeztetésének ütemezése az eredetihez képest bármely évben meghaladja az eredeti          
ütemezés szerint az adott év végéig keletkező kumulált adósságösszeget, az          
önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettség a futamidő lejártáig bármelyik évben         
meghaladja az eredeti szerződés szerinti értéket, a módosított szerződés az eredetihez           
képest nagyobb ügyletértékű vagy a kezesség, illetve a garancia összege nő.” 

  

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10/E. § (1)            
bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek nem minősülő, 100%-os önkormányzati          
tulajdonban álló gazdasági társaság és az ilyen gazdasági társaság 100%-os tulajdonában           
álló gazdasági társaság) 

„a) adósságot keletkeztető ügyletét – a naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot            
keletkeztető ügylet és az 50 millió forintot el nem érő ügylet kivételével, figyelemmel a 10. §                
(4) bekezdés a) pontja szerinti egybe számítási szabályra is – az önkormányzat olyan             
adósságot keletkeztető ügyletének kell tekinteni, amely a 10. § (1) bekezdése szerint,” (a             
Kormány hozzájárulásához kötött. A hozzájárulás iránti kérelmet az adott gazdasági          
társaságban legnagyobb tulajdoni részesedéssel vagy hányaddal rendelkező önkormányzat        
nyújtja be. Egyenlő tulajdoni részesedés vagy hányad esetén a kérelmet az érintett            
önkormányzatok megállapodása szerinti önkormányzat nyújtja be.) 

  



A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (6)            
bekezdésében a „szervezettől” szövegrész helyébe a „szervezettől, illetve a központi          
költségvetésből” szöveg lép. 

  

32. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása 

90. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 1. § 14. pontja a következő n)                
alponttal egészül ki: 

(E törvény alkalmazásában költségvetési támogatás: a társadalombiztosítás pénzügyi        
alapjai kivételével az államháztartás központi alrendszeréből ellenérték nélkül, pénzben         
nyújtott támogatások, ide nem értve) 

„n) az állam hitelfelvételét is tartalmazó nemzetközi szerződésben meghatározott,         
kizárólagos állami tulajdonú 

vagyon fejlesztését szolgáló beruházás megvalósítása érdekében 100%-os állami tulajdonú         
gazdasági társaság részére nyújtott támogatásokat,” 

  

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 19. §-a a következő (3) bekezdéssel             
egészül ki: 

„(3) Állami vagyonelemek – így különösen gazdasági társaságok – felett törvényben és            
miniszteri rendeletben kijelölt tulajdonosi jogok gyakorlására feljogosított szervezet, vagy         
személy által, e minőségében beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat (a          
továbbiakban: tulajdonosi ügylet) központi kezelésű kiadási előirányzaton kell megtervezni         
és elszámolni. A fejezet irányítói hatáskörrel rendelkező tulajdonosi joggyakorló tulajdonosi          
ügyleteit az általa irányított fejezetben kell elhelyezni. A költségvetési szerv tulajdonosi           
joggyakorló tulajdonosi ügyleteit e szerv költségvetését tartalmazó fejezetben kell         
megjeleníteni. A további szervek, személyek tulajdonosi ügyleteinek elhelyezését ezek         
tevékenységének szakmai kapcsolódása határozza meg, a gazdasági társaságként működő         
szerv tulajdonosi ügyletei a felette tulajdonosi jogokat gyakorló szerv költségvetési          
fejezetében jelennek meg elkülönítve.” 

  

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (2) bekezdése helyébe a             
következő rendelkezés lép: 

„(2) A Kormány egyedi határozatban a szabad előirányzatot meghaladó mértékű vagy           
tárgyévi előirányzattal nem rendelkező közfeladathoz kapcsolódó tárgyévi       
kötelezettségvállalást engedélyezhet az ahhoz szükséges előirányzat mértékéről hozott        
döntésével egyidejűleg, megjelölve a forrásbiztosítás végső határidejét.” 



  

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 39. § (5) bekezdése helyébe a             
következő rendelkezés lép: „(5) A költségvetési felügyelő kormányzati szolgálati         
jogviszonyban áll. A költségvetési felügyelő kormányzati szolgálati jogviszonyára a         
minisztériumban főosztályvezetői álláshelyen alkalmazott kormánytisztviselőre vonatkozó      
szabályokat kell alkalmazni.” 

  

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 39. §-a következő (6) bekezdéssel            
egészül ki: 

„(6) A kincstár elnöke – a (4) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva – a             
költségvetési felügyelői megbízással rendelkező költségvetési felügyelők közül, az        
államháztartásért felelős miniszter egyidejű tájékoztatása mellett jelöli ki a költségvetési          
felügyelő helyettesét.” 

  

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 54. §-a a következő (1b) bekezdéssel             
egészül ki: „(1b) Ha a kincstár jogosulatlan igénybevételt állapít meg az 51. § (3) bekezdése               
szerinti nem állami intézményfenntartó az (1) bekezdés a) pontja szerinti hatósági           
ellenőrzése és egyéb hivatalból indult eljárása keretében, a visszafizetési kötelezettséget          
megállapító határozat meghozatala során mérlegelési jogkör gyakorlásának helye nincs.” 

  

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 60/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel             
egészül ki: 

„(1a) Ha a jogosulatlan igénybevételt a kincstár az 59. § szerinti felülvizsgálati eljárásban             
állapítja meg, a visszafizetési kötelezettséget megállapító határozat meghozatala során         
mérlegelési jogkör gyakorlásának helye nincs.” 

  

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (7) bekezdése helyébe a             
következő rendelkezés lép: 

„(7) A tevékenység gyakorlásától el kell tiltani és törölni kell a nyilvántartásból, aki a (4)               
bekezdésben, az (5) bekezdés szerinti nyilvántartásba vétel szabályait meghatározó         
jogszabályban foglaltakat vagy a kötelező továbbképzési kötelezettségre vonatkozó        
feltételeket nem teljesíti. A nyilvántartásból törölt természetes személyek adatait a          
nyilvántartásba vételt végző szervezet a törlést követő tíz évig megőrzi.” 

  



Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 79. § (2a) bekezdése helyébe a             
következő rendelkezés lép: 

„(2a) A kincstári körön kívüli számlatulajdonos kérelmére a (2) bekezdésben meghatározott           
kötelezettség teljesítése alól az államháztartásért felelős miniszter teljeskörűen vagy         
meghatározott feladatok ellátásához kapcsolódóan felmentést adhat. A felmentés nem         
terjedhet ki az 51. § (4) bekezdése szerinti előírások alapján kizárólag a kincstárnál             
vezethető fizetési számlára.” 

  

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 104. §-a a következő (4) bekezdéssel             
egészül ki: „(4) Az átalakítással érintett költségvetési szervnek a törzskönyvi nyilvántartásból           
való törlése, vagy az alapító okiratának módosítása, a jogutód költségvetési szerv           
bejegyzése, vagy a jogutód költségvetési szerv alapító okiratának módosítása esetén a           
törzskönyvi nyilvántartás vezetésére irányuló eljárásban, a (2) bekezdésben meghatározott         
ügyintézési határidő megkezdésének napja alatt azt a napot kell érteni, amely napon            
valamennyi, az eljárás lefolytatásához előírt kérelem a kincstárhoz hiánytalanul,         
jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő tartalommal beérkezik.” 

  

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 105/B. § (1) bekezdése helyébe a             
következő rendelkezés lép: 

„(1) A bejelentésre kötelezett törzskönyvi jogi személlyel szemben a kincstár a Kormány            
rendeletében 

meghatározott mértékű bírságot szab ki, ha a törzskönyvi jogi személy a bejegyzésre,            
törlésre, vagy változásbejelentésre 

irányuló kérelem benyújtására vonatkozó kötelezettségét elmulasztja, késedelmesen,       
hibásan vagy 

valótlan adattartalommal teljesíti.” 

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 105/B. §-a a következő (1a)             
bekezdéssel egészül ki: 

„(1a) A bejegyzésre, törlésre, vagy változás-bejelentésre irányuló kérelem benyújtására         
vonatkozó kötelezettségnek 

az (1) bekezdés szerinti bírságot előíró határozat közlésétől számított 8 napon belül történő             
teljesítése esetén 

a kiszabott bírság korlátlanul mérsékelhető.” 



100. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 108. § (3) bekezdés b) pontja               
helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Ha az adatszolgáltatás kötelezettje) 

„b) adatszolgáltatási kötelezettségét – ide nem értve a kincstár érdekkörében felmerülő okot,            
vagy körülményt – nem, vagy késedelmesen teljesíti,” 

(a kincstár határozatban a Kormány rendeletében meghatározott mértékű bírságot szab ki.) 

  

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 17. pontja helyébe              
a következő rendelkezés lép: 

(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben állapítsa meg) 

„17. a kormányzati ellenőrzéssel, a belső kontrollrendszerrel, a belső ellenőrzéssel, a belső            
ellenőrzési tevékenységre vonatkozó jogosultsággal rendelkezőkről vezetett      
nyilvántartáshoz kapcsolódó bizonyítási eszközökkel, a belső kontrollrendszerrel és a belső          
ellenőrzéssel kapcsolatos kötelező továbbképzésekkel, a kormányzati szektorba sorolt        
egyéb szervezetek belső kontrollrendszerével, az önkormányzati biztos kijelöléséhez        
kapcsolódó, jogállásával, hatáskörével, a gazdálkodási önállóságában korlátozott       
költségvetési szerv működésével kapcsolatos részletes szabályokat, a belső ellenőrzési         
tevékenység folytatásával kapcsolatos bejelentések alapján vezetett nyilvántartás       
személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát, a nyilvántartás vezetésére vonatkozó         
részletes eljárási szabályokat,” 

  

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (3) bekezdés 4. pontja helyébe a               
következő rendelkezés lép: 

(Felhatalmazást kap az államháztartásért felelős miniszter arra, hogy) 

„4. a belső ellenőrzési tevékenység folytatásának részletes feltételeit, az e tevékenységre           
jogosító, illetve a tevékenységtől való eltiltásra okot adó körülmény bejelentésének a rendjét,            
belső ellenőrzési tevékenységre jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt        
kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezmények részletes        
szabályait, a kötelező szakmai továbbképzés és a kapcsolódó vizsgáztatás szabályait,          
továbbá a nyilvántartásba vétel iránti eljárásért, valamint a nyilvántartásba bejegyzett adatok           
módosítása vagy törlése iránti eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj beszedésével,          
kezelésével, nyilvántartásával, visszatértésével kapcsolatos részletes szabályokat,”      
(rendeletben szabályozza.) 

  

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111. §-a a következő (3a) bekezdéssel             
egészül ki: „(3a) A 79. § (2a) bekezdése szerinti felmentéssel rendelkező kincstári körön             



kívüli számlatulajdonos, amennyiben a részére megítélt európai uniós forrásból nyújtott          
támogatás összege meghaladja az ötvenmillió forintot, az európai uniós forrásból származó           
költségvetési támogatások kincstáron kívüli fizetési számlán kezelt, még fel nem használt           
összegét a kincstárnál vezetett fizetési számlájára 2019. szeptember 30-ig átutalja. Ezt           
követően a kedvezményezett a költségvetési támogatás célja szerinti kiadásokat kizárólag a           
kincstárnál vezetett fizetési számláról teljesítheti. A támogató ellenőrzi az átutalási          
kötelezettség teljesítését, annak felszólítás ellenére történő elmaradása esetén a         
jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit alkalmazza. 

  

E rendelkezést a 2019. december 31. napjáig lezáruló európai uniós projektek esetében            
nem kell alkalmazni.” 

  

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111. §-a a következő (36) és (37)              
bekezdéssel egészül ki: „(36) E törvénynek a Magyarország 2020. évi központi           
költségvetésének megalapozásáról szóló 2019. évi LXVI. törvény 94. §-ával megállapított          
54. § (1b) bekezdését, és 95. §-ával megállapított 60/A. § (1a) bekezdését a folyamatban              
lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell. 

(37) Az ÁKK Zrt. a Gst. 13. § (3) bekezdésében foglaltakon túl olyan hitelviszonyt              
megtestesítő értékpapír-állományt is létrehozhat, amely a Gst. 13. § (1) bekezdés f ) pontja              
szerinti ügyleteknek és az állampapírok kamatjuttatásának tárgya lehet.” 

  

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

1. 6/B. § (1) bekezdés a) pontjában a „kormányhivatal és az alapításáról rendelkező törvény              
vagy 

kormányrendelet” szövegrész helyébe a „kormányzati főhivatal és az alapításáról rendelkező          
törvény” szöveg, 

2. 8/A. § (2) bekezdésében a „kormányhivatal” szövegrész helyébe a „kormányzati főhivatal”            
szöveg, 

3. 11/F. § (9) bekezdésében a „munkakör” szövegrész helyébe az „álláshelyet vagy            
munkakör” szöveg, 

4. 36. § (4) bekezdésében az „Az (5) bekezdésben” szövegrész helyébe az „A Beruházás              
ösztönzési célelőirányzat előirányzata” szöveg, 

5. 36. § (4a) bekezdésében a „fejezeti kezelésű előirányzatok” szövegrész helyébe a            
„fejezeti kezelésű előirányzatok, valamint a 14. § (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti fejezet               
központi kezelésű előirányzatai” szöveg, 



6. 42. § (2a) bekezdésében az „A költségvetési szerv” szövegrész helyébe az „Az             
államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv” szöveg, 

7. 47. § (2) bekezdésében a „kormányhivatal” szövegrészek helyébe a „kormányzati           
főhivatal” szöveg, 

8. 70. § (4a) bekezdésében a „munkakörben” szövegrész helyébe az „álláshelyen vagy            
munkakörben” szöveg, és 

9. 106/A. § (1) bekezdés e) pontjában a „munkakörének” szövegrész helyébe a            
„munkakörének, álláshelyének” szöveg lép. 

  

Hatályát veszti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

1. 36. § (5) bekezdése, és 

2. 108. § (8) bekezdése. 

  

Hatályát veszti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 51. § (4) bekezdésében             
az „a kincstári körön kívüli számlatulajdonosnak nem minősülő,” szövegrész. 

  

35. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosítása 

113. § A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 329. § (1) bekezdésében a               
„legkésőbb a szavazást követő napon 10 óráig” szövegrész helyébe a „legkésőbb a            
szavazást követő második napon” szöveg lép. 

  

36. Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló         
2013. évi L. törvény módosítása 

Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L.           
törvény 10. § (3) bekezdésében a „hat” szövegrész helyébe a „nyolc” szöveg lép. 

  

42. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény és a választási eljárásról             
szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló 2014. évi XXVI. törvény           
módosítása 

  



Nem lép hatályba a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény és a választási              
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló 2014. évi XXVI. törvény 5.             
§-ának a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 314. § (3) bekezdését             
megállapító rendelkezése. 

  

43. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 31. §-a a következő (3a) bekezdéssel             
egészül ki: „(3a) A kormányzati informatikai beszerzések tekintetében a jogszabályban          
meghatározott esetben központosított eljárást kell alkalmazni. A Kormány jogosult a          
központosított eljárás részletes szabályainak meghatározására, beleértve annak személyi és         
tárgyi hatályát, valamint az ajánlatkérésre feljogosított szervezetet (központi beszerző         
szervet).” 

  

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdése a következő 7a.              
ponttal egészül ki: (Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza) 

„7a. a kormányzati informatikai beszerzések tekintetében a központosított eljárások – e           
törvénytől az ilyen eljárások sajátosságai miatt eltérő – részletes szabályait, a központosított            
közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szervezet részére fizetendő, kizárólag a         
végrehajtással felmerülő költségeket fedező díj mértékét;” 

  

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

1. 31. § (3) bekezdésében a „kormányzati kommunikációs” szövegrész helyébe a           
„kormányzati kommunikációs és a rendezvényszervezési” szöveg, és 

2. 198. § (1) bekezdés 7. pontjában a „kormányzati kommunikációs” szövegrészek helyébe            
a „kormányzati kommunikációs és a rendezvényszervezési” szöveg, valamint a         
„kommunikációs szolgáltatások” szövegrész helyébe a „kommunikációs és       
rendezvényszervezési szolgáltatások” szöveg lép. 

  

45. 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 14. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 



„(3) A gazdálkodó szervezet – ha működéséhez jogszabály által rendszeresített          
nyilvántartásba vétele kötelező – a Kormány rendeletében meghatározottak szerint, a          
Kormány rendeletében megjelölt, a gazdálkodó szervezet nyilvántartásba vételéért felelős         
szerv útján kezdeményezheti, hogy a jogszabály által rendszeresített nyilvántartásba vételi          
eljárással egyidejűleg kerüljön sor a Kormány rendeletében meghatározott, a hivatalos          
elérhetőséget biztosító szolgáltatás regisztrációjára.” 

  

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi            
CCXXII. törvény 14. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(9) Ha a gazdálkodó szervezet közhiteles nyilvántartásban szerepel, a gazdálkodó          
szervezet nyilvántartását vezető szerv a hivatalos elérhetőség nyilvántartásba vétele,         
valamint üzemeltetése érdekében elektronikus úton, térítésmentesen átadja a rendelkezési         
nyilvántartást vezető szervnek, valamint a gazdálkodó szervezet által megjelölt biztonságos          
kézbesítési szolgáltatási cím szolgáltatónak a gazdálkodó szervezetre vonatkozó, a         
gazdálkodó szervezet és a képviseletére jogosult személy azonosításához szükséges, az          
adott nyilvántartásban szereplő nyilvános adatokat. Az adatszolgáltatás lebonyolításának        
technikai szabályait az érintett szervek megállapodásban rögzítik.” 

  

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi            
CCXXII. törvény 14. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki: 

„(10) Az egyéni vállalkozó hivatalos elérhetőségét a Kormány rendeletében meghatározott          
módon jelenti be.” 

  

Hatályát veszti az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól           
szóló 2015. évi CCXXII. törvény 

1. 14. § (3) bekezdése, 

2. 104. §-a, és 

3. 105. § (3) bekezdés l) pontja, és (5) bekezdés c) pontja. 

  

Hatályát veszti az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól           
szóló 2015. évi CCXXII. törvény 14/A. §-ában az „és (3)” szövegrész. 

  

53. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása 



  

54. Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény módosítása 

  

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 12. §-a a következő (3)             
bekezdéssel egészül ki: „(3) Az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseit az egyéni vállalkozói             
tevékenység egyszemélyes gazdasági társasági formában történő továbbfolytatása esetén        
is alkalmazni kell.” 

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 15. § (2) bekezdése helyébe a              
következő rendelkezés lép: 

„(2) Az állami adó- és vámhatóság az adózók állandó meghatalmazásainak rögzítésére           
elektronikus felületet működtet, továbbá az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapon           
fogadja az önkormányzati adóhatóság előtt helyi iparűzési adóügyben eljárni jogosult          
állandó meghatalmazottra vonatkozó bejelentést.” 

  

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 15. § (3) bekezdése helyébe a              
következő rendelkezés lép: 

„(3) Meghatalmazást elektronikusan 

a) az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó ügyben az elektronikus ügyintézés és           
a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a           
továbbiakban: Eüsztv.) szerinti elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszeren        
keresztül, 

b) az állami adó- és vámhatóság hatáskörébe tartozó ügyben a (2) bekezdés szerinti             
elektronikus felületen, vagy 

c) a polgári perrendtartásról szóló törvény alapján elektronikusan hitelesített közokiratba          
vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva lehet tenni.” 

  

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 

1. 15. § (2) bekezdésében az „adózók meghatalmazásainak” szövegrész helyébe az           
„adózók állandó 

meghatalmazásainak” szöveg, 



2. 36. § (1) bekezdésében az „az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások             
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.)”          
szövegrész helyébe az „az Eüsztv.-ben” szöveg, 

3. 79. § (3) bekezdésében a „15. § (4) bekezdését” szövegrész helyébe a „15. § (1)–(4)                
bekezdését” szöveg, 

4. 80. § (1) bekezdésében a „79. § szerinti” szövegrész helyébe a „79. § (2) bekezdése és                 
az Eüsztv. 14. § (4) bekezdés c) pontja szerinti” szöveg, és 

5. 136. § a) pontjában az „állami adó- és vámhatóság” szövegrész helyébe az „adóhatóság”              
szöveg 

lép. 

  

Hatályát veszti az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 

1. 15. § (1) bekezdésében az „a rendelkezési nyilvántartásban vagy” szövegrész, és 

2. 15. § (6) bekezdésében az „a rendelkezési nyilvántartásban, illetve” szövegrész. 

  

55. Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi          
CLIII. törvény 

módosítása 

Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény           
106. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki: 

„(6a) Ha a behajtási eljárás feltételeinek vizsgálata során megállapítható, hogy a           
megkeresésben foglalt 

a) követelés végrehajtásához való jog elévült, 

b) (4) bekezdés b) pontja szerinti azonosító adatok és az adóhatóság nyilvántartásai alapján             
az adós személye nem beazonosítható, az adóhatóság a megkeresést végzéssel          
visszautasítja.” 

  

Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény           
125/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A végrehajtási eljárás elrendelését követően benyújtott fizetési kedvezmény iránti          
kérelem elbírálása során az állami adó- és vámhatóság a 110. § alapján jár el.” 



  

Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény           
131/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A végrehajtást lefolytató törvényszék – az állami adó- és vámhatóság által kialakított –              
elektronikus úton adja át a (2) bekezdés szerinti ügyeket az állami adó- és vámhatóságnak.              
A törvényszék a 2019. december 31. napján folyamatban lévő ügyeket 2020. január 31-ig,             
az ügyviteli befejezéssel érintett ügyeket 2020. december 31. napjáig adja át. A végrehajtást             
lefolytató törvényszék az elektronikus űrlaphoz digitalizált formátumban mellékeli az ügyben          
keletkezett valamennyi ügyiratot.” 

  

Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény           
131/A. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki: 

„(7) A végrehajtást kezdeményező törvényszék az állami adó- és vámhatóságnak nem adja            
át azokat a (2) bekezdés szerinti ügyeket, amelyek elévültek, vagy amelyeket           
behajthatatlanná nyilvánítottak. 

(8) A végrehajtást kezdeményező törvényszék a (2) bekezdés szerinti, az államot megillető,            
200 ezer forintot el nem érő követeléssel érintett, valamint az államot megillető 2010. január              
1. napja előtt indult törvényszéki végrehajtási ügyeket az állami adó- és vámhatóságnak            
nem adja át.” 

  

Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény           
60. alcíme a következő 131/C. §-sal egészül ki: 

„131/C. § E törvénynek a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a           
megalapozásáról szóló 2019. évi LXVI. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.2.) megállapított          
108. §-át és 125/A. § (3) bekezdését a Módtv.2. hatálybalépésekor folyamatban lévő            
eljárásokban is alkalmazni kell.” 

  

Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 

1. 108. §-ában a „behajthatatlanként nem tartja nyilván, a végrehajtásához való jog            
elévülését nem állapítja meg, illetve” szövegrész helyébe a „behajthatatlanként nem tartja           
nyilván, illetve” szöveg, és 

2. 125/B. § (1) bekezdésében az „I–V. Fejezet” szövegrész helyébe az „I–XI. Fejezet”             
szöveg 

lép. 



  

58. Az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII.          
törvény 

módosítása 

  

Hatályba lép: 2019. július 10., 2019. július 18., 2019. július 25., 2019. július 26., 2019.               
augusztus 10. 2019. augusztus 15., 2019. augusztus 24. 2019. szeptember 1., 2019.            
október 1. 2020. január 1. 2020. október 1.  2022. január 1. 

  

MK. 126. 

2019. évi LXX. törvény a közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és           
a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon          
kívül helyezéséről 

5. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása 

8. Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény módosítása 

9. A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény          
hatályon kívül helyezése 

Hatályba lép: 2019. július 26., 2019. szeptember 1., 2020. január 1., 2020. április 1., 2020.               
szeptember 1.,  2021. szeptember 1. 

  

A Kormány 179/2019. (VII. 18.) Korm. rendelete a gyámhatóságokról, valamint a           
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet          
módosításáról 

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.          
(IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 68. § (2) és (3) bekezdése helyébe a               
következő rendelkezések lépnek: 

„(2) A jegyző a 4. számú melléklet szerinti adatlapon 

a) a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel járó támogatás folyósításához tárgyév          
augusztus 5-éig, 

b) a tárgyév november hónapjára tekintettel járó támogatás folyósításához tárgyév          
november 5-éig 



a Magyar Államkincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül – az adatlapot           
elektronikusan hitelesített formában is megküldve – értesíti a Magyar Államkincstár területi           
szervét (a továbbiakban: Igazgatóság) a támogatás összegéről. Az értesítésben külön kell           
feltüntetni a Gyvt. 20/A. § (1) bekezdése szerinti alapösszegű támogatás összegét és a             
Gyvt. 20/A. § (2) bekezdése szerinti emelt összegű támogatás összegét. 

(3) Az Igazgatóság a beérkezett adatokat feldolgozza, és a Magyar Államkincstár az adatok             
alapján 

a) a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel járó támogatás folyósításához tárgyév          
augusztus 15-éig, 

b) a tárgyév november hónapjára tekintettel járó támogatás folyósításához tárgyév          
november 15-éig rendelkezik a 4. számú melléklet szerint igényelt támogatási összegnek a            
települési önkormányzatok részére történő átutalásáról, valamint ezzel egyidejűleg a (2)          
bekezdés szerinti adatokat megyénkénti, települési önkormányzatonkénti és támogatási        
összegenkénti bontásban, számítógépes hálózaton megküldi a miniszter által vezetett         
minisztériumnak (a továbbiakban: Minisztérium).” 

  

A Gyer. 68. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) A jegyző 

a) a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel járó támogatás tekintetében tárgyév augusztus           
25-éig, 

b) a tárgyév november hónapjára tekintettel járó támogatás tekintetében tárgyév november           
25-éig 

– igazolható módon – gondoskodik a támogatásnak a jogosultak részére történő           
folyósításáról, vagy házipénztár útján történő kifizetéséről.” 

  

A Gyer. 68. § (13) és (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(13) Ha az igényelt támogatást a jogosult részére nem lehet folyósítani, mert 

a) a jogosultságot a folyósítást megelőzően – a Gyvt. 20/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti                
időpontra 

visszamenőlegesen – meg kellett szüntetni, 

b) a jegyző illetékessége az igénylést követően megszűnt, vagy 



c) a jogosult a támogatást – a folyósítás megkísérlését követő 2 hónapon belül – nem vette                
át, 

a jegyző a (14) bekezdésben foglaltak szerint gondoskodik a folyósításra nem került            
támogatás központi költségvetésbe történő visszafizetéséről. 

(14) A jegyző a tárgyévben igényelt támogatásról tárgyévet követő év február 28-áig a             
Magyar Államkincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül – az adatközlő          
lapot elektronikusan hitelesített formában is megküldve – elszámolási adatközlést teljesít az           
Igazgatóság felé, melyben nyilatkozik a (13) bekezdésben foglaltak alapján visszafizetendő          
összegről is. Az adatközlésben – visszafizetendő támogatás esetén – külön fel kell tüntetni a              
Gyvt. 20/A. § (1) bekezdése szerinti alapösszegű támogatás összegét és a Gyvt. 20/A. § (2)               
bekezdése szerint emelt 

összegű támogatás összegét, valamint a (8a) bekezdés szerint igényelt támogatás          
összegét. A jegyző az adatközlési határidő leteltét követő 8 napon belül gondoskodik a             
folyósításra nem került támogatás központi költségvetésbe történő visszafizetéséről.” 

  

A Gyer. 68. § (16) és (17) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(16) A Magyar Államkincstár a (14) bekezdés szerinti adatközlési határidő lejártát követő 15             
napon belül – megyénkénti, települési önkormányzatonkénti bontásban – tájékoztatja a          
Minisztériumot a (14) bekezdés szerint visszafizetendő támogatás mértékéről, külön         
feltüntetve a Gyvt. 20/A. § (1) bekezdése szerinti alapösszegű támogatás összegét és a             
Gyvt. 20/A. § (2) bekezdése szerint emelt összegű támogatás összegét, valamint a (8a)             
bekezdés szerint igényelt támogatás összegét. 

(17) A Magyar Államkincstár a (14) bekezdés szerinti elszámolás jogszerűségét és a            
visszafizetési kötelezettség teljesítését ellenőrizheti. A támogatás visszafizetésére – a         
kamatszámításra vonatkozó szabályok kivételével – a költségvetési támogatásokra        
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.” 

  

A Gyer. 68/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A települési önkormányzat jegyzője az 5. számú melléklet szerinti adatlapon minden            
hónap 10-éig a Magyar Államkincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül –           
az adatlapot elektronikusan hitelesített formában is megküldve – értesíti az Igazgatóságot a            
kiegészítő pénzbeli ellátás összegéről, valamint az e jogcím alapján igényelhető előleg           
összegéről. A tárgyév december hónapjában előleg nem igényelhető.” 

  

A Gyer. 68/E. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 



„(2) A települési önkormányzat jegyzője a 6. számú melléklet szerinti adatlapon 

a) a tárgyév augusztus hónapjában esedékes pótlék folyósításához a tárgyév augusztus           
10-éig, 

b) a tárgyév november hónapjában esedékes pótlék folyósításához a tárgyév november           
10-éig 

a Magyar Államkincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül – az adatlapot           
elektronikusan hitelesített formában is megküldve – értesíti az Igazgatóságot a Gyvt. 20/B. §             
(5) bekezdése alapján megállapított pótlék összegéről.” 

  

Hatályba lép: 2019. július 19. 

  

MK. 128. 

2019. évi LXXI. törvény Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről 

  

Hatályba lép: 2019. november 1., 2020. január 1. 

  

MK. 128. 

2019. évi LXXI. törvény Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről 

Hatályba lép: 2019. november 1., 2020. január 1.) 

  

MK.130. 

A Kormány 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelete a Társadalmi Esélyteremtési          
Főigazgatóságról, valamint egyes kormányrendeleteknek a Szociális és       
Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes feladatainak átadásával kapcsolatos      
módosításáról 

  

A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) a társadalmi         
felzárkózásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó központi          
hivatalként működő központi költségvetési szerv. 



  

1. A Főigazgatóság feladatai 

A Főigazgatóság az Alaptörvény XV. cikk (4) bekezdésében, valamint az egyenlő           
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben          
foglaltak érvényre juttatása céljából a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiával          
összhangban ellátja a társadalmi felzárkózás képzési, szervezési, területi módszertani és          
kutatási feladatait. Ennek keretében 

a) az esélyteremtés fejlesztése érdekében 

aa) támogatja a települési önkormányzatokat a helyi esélyegyenlőségi programjuk         
tervezésében, 

felülvizsgálatában és megvalósításában, működteti a helyi esélyegyenlőségi programok        
információs 

rendszerét, és nyilvántartja az esélyegyenlőségi programokat, 

ab) működteti az országos esélyegyenlőségi mentorhálózatot, 

ac) szakmai támogatást nyújt a kedvezményezett járások és települések részére a           
fejlesztésre meghirdetett társadalomfejlesztési, modernizációs és egyéb – hazai és európai          
uniós finanszírozású – programok, projektek előkészítéséhez és menedzseléséhez; 

b) a gyermekek és az ifjúság esélyegyenlőségének, felzárkózásának, szociális         
hátránykompenzációjának elősegítése körében támogatja 

ba) a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek koragyermekkori         
nevelését, az ezt célzó, köznevelésen kívüli, családi háttérkörnyezettel együttműködő,         
szabadidős, szocializációs, hátránykompenzáló programokat, szolgáltatásokat, 

bb) a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok felzárkózását          
és 

társadalmi integrációját, továbbá részt vesz a köznevelési ágazaton kívüli, a korai           
iskolaelhagyás és lemorzsolódás társadalmi felzárkózási ágazat oldaláról történő        
kezelésében; 

c) a hátrányos helyzetű felnőttek felzárkózásának elősegítése érdekében 

ca) elősegíti a hátrányos helyzetű felnőttek képzését, foglalkoztatási lehetőségeik bővítését, 

cb) ellátja a hátrányos helyzetű felnőttek képzettségének, kompetenciáinak fejlesztésével,         
szolgáltatásokhoz való hozzáférésük javításával, és e személyek mentorálásával        
kapcsolatos feladatokat, 



cc) a képzésben részt vevőknek megélhetési támogatást nyújthat; 

d) társadalmi felzárkózási célú hazai és európai uniós finanszírozású programokat valósít           
meg; 

e) képzési, kutatási és módszertani tevékenysége keretében 

ea) jogszabályban meghatározott esetben és szakkérdésben módszertani szakértőként jár         
el 

a gyermekek esélynövelő szolgáltatásait nyújtó szolgáltatók nyilvántartásával kapcsolatos        
hatósági ügyekben, 

eb) kiemelten figyelemmel kíséri és szakmai módszertani támogatást nyújt a gyermekek           
esélynövelő szolgáltatásaihoz, továbbá kidolgozza a gyermekek esélynövelő       
szolgáltatásaihoz kapcsolódó szakmai módszertani dokumentumokat, ajánlásokat, valamint       
ellátja a gyermekek esélynövelő szolgáltatásai tekintetében a pályáztatási eljáráshoz         
kapcsolódó szakmai ellenőrzési és monitoring feladatokat, 

ec) társadalmi felzárkózási programokhoz szükséges tananyagokat fejleszt, hatásvizsgálati 

tanulmányokat készít, kiadványokat szerkeszt, 

ed) társadalmi szemléletformáláshoz szükséges módszereket dolgoz ki, 

ee) társadalomfejlesztési kutatási tevékenységet végez, összegyűjti a társadalmi        
felzárkózással kapcsolatos jó gyakorlatokat, nyilvántartja és közzéteszi azokat, 

ef ) gondoskodik a társadalmi felzárkózás területén felmerülő – és egyéb módon meg nem              
valósuló – képzésről, továbbképzésről; 

f ) a területi felzárkózás elősegítése érdekében a Kormány által kijelölt településeken célzott             
felzárkóztató programokat hajt végre, illetve szakmailag támogatja a területi felzárkózást          
segítő programok végrehajtását; 

g) határon túli magyarlakta területeken felzárkózási modellprogramok átvételét segíti. 

  

A Főigazgatóság ellátja a Biztos Kezdet Gyerekházak és a Tanoda program pályáztatásával            
és finanszírozásával kapcsolatos feladatokat. A Főigazgatóság e feladatai ellátása         
tekintetében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF)         
elektronikus pályázatkezelő rendszeréhez hozzáférési jogosultsággal rendelkezik. 

  

A Kormány a Főigazgatóság központi szervét jelöli ki a gyermekek védelméről és a             
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 38/A. § (4)–(8) bekezdése szerinti            



„Biztos Kezdet Gyerekház Dokumentációs Rendszer” elnevezésű nyilvántartási rendszer        
vezetésére. 

  

A Főigazgatóság ellátja a „Felzárkózó települések” hosszú távú programjával, illetve a           
munkaerőpiaci hátrányok csökkentése, a helyi foglalkoztatás bővítése, a vidék         
lakosságmegtartó képességének növelése céljából szükséges gazdaságélénkítő      
programokkal kapcsolatos feladatokat. 

A Főigazgatóság a költségvetési fejezetet irányító szervvel kötött lebonyolítói         
megállapodások alapján ellátja a társadalmi felzárkózást elősegítő költségvetési        
támogatások lebonyolításával kapcsolatos feladatokat. 

  

A Főigazgatóság közreműködik a roma nemzetiséghez kapcsolódó feladatok ellátásában. 

  

2. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló           
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása 

  

3. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm.           
rendelet módosítása 

  

4. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet             
módosítása 

Hatályba lép: 2019. július 27., 2019. augusztus 1., 2019. december 31., 2020. január 1. 

  

MK.131. 

A köztársasági elnök helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi          
általános választásának kitűzéséről 308/2019. (VII. 26.) KE határozata a választást          
2019. október 13. napjára tűzte ki. 

  

MK.132. 



Az igazságügyi miniszter 19/2019. (VII. 29.) IM rendelete a helyi önkormányzati           
képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási          
határidőinek és határnapjainak megállapításáról 

1. A nemzetközi megfigyelők adatainak törlése 

1. § A nemzetközi megfigyelőnek a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a              
továbbiakban: Ve.) 4. § (2) bekezdésében meghatározott személyes adatait a nemzetközi           
megfigyelők nyilvántartásából 2020. január 13-án kell törölni. [Ve. 4. § (4) bekezdés] 

2. A választási bizottságok 

2. § A területi választási bizottság három tagját és legalább két póttagot a fővárosi, megyei               
közgyűlés legkésőbb 2019. szeptember 1-jén 16.00 óráig választja meg. [Ve. 21. §] 

3. § A helyi választási bizottság három – az egy szavazókörrel rendelkező településen öt –               
tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete legkésőbb          
2019. szeptember 1-jén 16.00 óráig választja meg. [Ve. 23. §] 

4. § A választási bizottság megbízott tagját legkésőbb 2019. október 4-én 16.00 óráig lehet              
bejelenteni. [Ve. 30. § (2) bekezdés] 

5. § A szavazatszámláló bizottságot a helyi választási iroda vezetője legkésőbb 2019.            
október 10-én a póttagok közül a szükséges számban további tagokkal egészíti ki, ha az              
átjelentkező választópolgárok vagy a mozgóurnát igénylő választópolgárok száma azt         
indokolja. [Ve. 24. § (3) bekezdés] 

6. § Amennyiben a helyi választási iroda a szavazatszámláló bizottságot a Ve. 24. § (3)               
bekezdése szerint legalább öt taggal kiegészítette, haladéktalanul értesíti a (4) bekezdés           
szerint ugyanazon szavazatszámláló bizottságba tagot megbízó jelölő szervezetet, hogy         
2019. október 11-én 16.00 óráig további tagokat bízhat meg a Ve. 28. § (5) bekezdése               
szerint. [Ve. 28. § (5) bekezdés] 

7. § (1) A szavazatszámláló bizottság, valamint az egy szavazókörrel rendelkező           
településen a helyi választási bizottság tagjai 2019. október 14-én mentesülnek a           
jogszabályban előírt munkavégzési kötelezettség alól. [Ve. 15. § (1) bekezdés] 

(2) A munkáltató a választási szerv (1) bekezdés szerinti tagját megillető bér és járulékai              
megtérítését 2019. október 14-től 2019. október 18-án 16.00 óráig igényelheti a helyi            
választási irodától. [Ve. 15. § (2) bekezdés] 

3. A szavazókörök 

8. § 2019. október 13-ig nem lehet szavazókör sorszámát megváltoztatni, szavazókörbe           
sorolt cím besorolását megváltoztatni, továbbá település megnevezésének, közterület        
nevének és jellegének, ház számának, épület vagy lépcsőház jelének megváltozását a           
címnyilvántartásban átvezetni. [Ve. 79. § (2) bekezdés] 



4. A névjegyzék 

9. § Azt a választópolgárt, aki a Ve. 88. § d) pontja szerint legkésőbb 2019. október 9-én                 
16.00 óráig kérte, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson, és akinek a          
lakcíme szerint kijelölt szavazóhelyiség nem akadálymentes, a helyi választási iroda a           
lakcíme szerinti szavazóhelyiséggel azonos településen és választókerületben lévő,        
akadálymentes szavazóhelyiséggel rendelkező szavazókör névjegyzékébe teszi át. [102. §         
(3) bekezdés] 

10. § (1) Azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-én a szavazóköri névjegyzékben             
szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri          
névjegyzékbe vételéről. [Ve. 115. § (1) bekezdés] (2) Az értesítőt a választópolgár értesítési             
címére, ennek hiányában lakcímére 2019. augusztus 23-ig kell megküldeni. [Ve. 115. § (2)             
bekezdés] 

11. § A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a            
szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-ét           
követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe. [Ve. 116. § (1) bekezdés] 

12. § (1) A választópolgár részére – a Ve. 88. § a) pontja szerinti, legkésőbb 2019.                
augusztus 6-án 16.00 óráig benyújtott kérelmére – Braille-írással készült értesítőt küld a            
Nemzeti Választási Iroda. [Ve. 117. § (1) bekezdés] 

(2) A választópolgár részére – a Ve. 88. § b) pontja szerinti, legkésőbb 2019. augusztus               
6-án 16.00 óráig benyújtott kérelmére – könnyített tájékoztatót küld a Nemzeti Választási            
Iroda. [Ve. 117. § (2) bekezdés] 

13. § A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet 2019. augusztus 8-tól lehet           
benyújtani. [Ve. 110. § (2) bekezdés] 

14. § (1) Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, aki 2019.              
június 26-án és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási          
hellyel rendelkezett, és tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig          
tart. [Ve. 307/A. § (1) bekezdés] 

(2) Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig kell            
megérkeznie a helyi választási irodához. [Ve. 307/A. § (2) bekezdés] 

(3) Az átjelentkező választópolgár 

a) levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén          
legkésőbb 

2019. október 9-én 16.00 óráig, 

b) személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 

2019. október 11-én 16.00 óráig 



visszavonhatja átjelentkezési kérelmét. [Ve. 307/A. § (4) bekezdés] 

(4) A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe, ha            
legkésőbb 2019. október 11-én tartózkodási helyét megszünteti. [Ve. 307/B. § (2) bekezdés] 

15. § A választópolgár mozgóurna iránti kérelmet 

a) a helyi választási irodához 

aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. október           
9-én 16.00 óráig, 

ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 11-én          
16.00 óráig 

vagy 

ac) 2019. október 11-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 

2019. október 13-án 12.00 óráig, 

b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással         
nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. október 13-án, legkésőbb 12.00 óráig 

nyújthat be. [Ve. 103. § (2) bekezdés] 

16. § A 15. § a) pont aa) és ab) alpontja szerinti mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási                  
iroda legkésőbb 2019. október 11-én bírálja el. [Ve. 113. § (2) bekezdés] 

17. § (1) A 2019. október 11-én 16.00 óráig bekövetkező változások átvezetését követően a              
Nemzeti Választási Iroda 

a szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét lezárja.          
[Ve. 106. § (1) bekezdés] 

(2) A helyi választási iroda – vagy megbízása alapján a területi választási iroda – a lezárt                
szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét legkésőbb         
2019. október 12-én kinyomtatja. [Ve. 106. § (2) bekezdés] 

18. § (1) A kinyomtatott szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok            
kinyomtatott jegyzékét 

2020. január 13-án kell megsemmisíteni. [Ve. 109. § (1) bekezdés] 

(2) A szavazóköri névjegyzék és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének          
adatait 2020. január 13-án kell törölni. [Ve. 109. § (2) bekezdés] 

5. A jelölt- és listaállítás 



19. § A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2019.            
augusztus 24-én adja át az igénylő vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár            
részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. [Ve. 121. § (2) bekezdés] 

20. § (1) Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt              
állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője, a          
főpolgármester-jelölt, valamint a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát a          
területi választási iroda vezetője állapítja meg 2019. augusztus 8-án. [Ve. 307/E. § (1)             
bekezdés] 

(2) A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a          
központi névjegyzéknek a 2019. augusztus 7-ei adatai alapján kell megállapítani. [Ve. 307/E.            
§ (2) bekezdés] 

21. § (1) Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet és a               
főpolgármester-jelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni. [Ve.          
307/G. § (1) bekezdés] 

(2) A kompenzációs listát, a fővárosi kompenzációs listát és a megyei listát legkésőbb 2019.              
szeptember 10-én 16.00 óráig kell bejelenteni. [Ve. 307/I. § (1) bekezdés] 

22. § (1) A jelölő szervezet a listát, illetve a listán szereplő jelölt jelölését legkésőbb 2019.                
szeptember 10-én 16.00 óráig vonhatja vissza. [Ve. 130. § (3) bekezdés] 

(2) A jelöltnek a 2019. október 12-én 16.00 órát megelőző lemondása alkalmas joghatás             
kiváltására. [Ve. 307/G. § (3) bekezdés] 

23. § (1) Nem szabható ki bírság 

a) az egyéni listás, egyéni választókerületi jelölti, polgármesterjelölti, főpolgármester-jelölti,         
legkésőbb 2019. szeptember 10-én 16.00 óráig, 

b) a megyei listás, legkésőbb 2019. szeptember 11-én 16.00 óráig benyújtott, ajánlást nem             
tartalmazó ajánlóív után. [Ve. 124. § (3) bekezdés] 

(2) A választási bizottság a bírság kiszabásáról 

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti ajánlóív esetében legkésőbb 2019. szeptember 17-én, 

b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti ajánlóív esetében legkésőbb 2019. szeptember 18-án             
dönt. [Ve. 124. § (4) bekezdés] 

24. § Az ajánlóíveket az illetékes választási iroda 2020. január 13-án megsemmisíti. [Ve.             
128. §] 

6. A választási kampány 



25. § A választási kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 2019. október 13-án 19.00 óráig             
tart. [Ve. 139. § (1) bekezdés] 

26. § (1) Ha sajtótermék politikai hirdetést kíván közölni, hirdetési szolgáltatásainak           
árjegyzékét 2019. augusztus 2-án 16.00 óráig juttatja el az Állami Számvevőszékhez. [Ve.            
148. § (3) bekezdés] 

(2) A politikai hirdetést közzétevő sajtótermék az Állami Számvevőszéket 2019. október           
28-án 16.00 óráig tájékoztatja a közzétett politikai hirdetésekről. [Ve. 148. § (5) bekezdés] 

27. § A Ve. 147/A–147/E. § szabályozása alá nem tartozó, országosan – ideértve a              
kizárólag interneten – elérhető lineáris médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató legkésőbb         
2019. augusztus 24-én 16.00 óráig közli a Nemzeti Választási 

Bizottsággal, ha biztosítani kívánja politikai reklám közzétételének lehetőségét. [Ve. 147/F. §           
(1) bekezdés] 

28. § (1) 2019. október 13-án nem folytatható kampánytevékenység 

a) a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben, 

b) a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését         
szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen, 

c) a b) pontban meghatározott területen kívül az e területen belül tartózkodó választópolgár             
választói akaratának befolyásolására alkalmas módon. [Ve. 143. § (1) bekezdés] 

(2) A 2019. október 13-át megelőzően jogszerűen elhelyezett plakát nem valósítja meg a Ve.              
143. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti tilalom sérelmét. [Ve. 143. § (2) bekezdés] 

29. § 2019. október 13-án választási gyűlés nem tartható. [Ve. 145. § (2) bekezdés] 

30. § 2019. október 13-án politikai reklámot nem lehet közzétenni. [Ve. 147. § (4a)              
bekezdés] 

31. § 2019. október 13-án a közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe,            
amelyben a szavazóhelyiség van, nem léphet be. Az épületből kilépők megkérdezésével           
készített közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) csak 

2019. október 13-án 19.00 óra után szabad nyilvánosságra hozni. [Ve. 150. §] 

32. § A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2019. november             
12-én 16.00 óráig köteles eltávolítani. [Ve. 144. § (7) bekezdés] 

33. § A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok nevét és lakcímét tartalmazó           
adatszolgáltatás adatait a Ve. 132. § szerint nyilvántartásba vett jelölt és listát állító jelölő              
szervezet legkésőbb 2019. október 13-án 16.00 óráig köteles megsemmisíteni, és az erről            
készült jegyzőkönyvet három napon belül, 2019. október 13-án történő megsemmisítés          



esetén 2019. október 16-án 16.00 óráig át kell adnia az adatszolgáltatást teljesítő választási             
irodának. [Ve. 155. § (2) bekezdés] 

7. A szavazás előkészítése 

34. § (1) A helyi választási bizottság és a területi választási bizottság a bejelentett jelöltek,               
illetve főpolgármester-jelöltek – annak a jelöltnek, illetve főpolgármester-jelöltnek a         
kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének        
sorsolását 2019. szeptember 9-én 16.00 óra után végzi el. [Ve. 160. § (2) bekezdés] 

(2) A helyi választási bizottság és a területi választási bizottság a bejelentett listák – annak a                
listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították –         
sorrendjének sorsolását 2019. szeptember 10-én 16.00 óra után végzi el. [Ve. 160. § (2)              
bekezdés] 

35. § (1) A helyi választási iroda a szavazóköri névjegyzéket, a mozgóurnát igénylő             
választópolgárok jegyzékét, a szavazólapokat és a szavazáshoz szükséges egyéb         
kellékeket 2019. október 12-én adja át a szavazatszámláló bizottság elnökének. [Ve. 164. §             
(1) bekezdés] 

(2) Az iratok és kellékek őrzését 2019. október 13-ig a helyi választási iroda biztosítja. [Ve.               
164. § (2) bekezdés] 

36. § Abban a szavazóhelyiségben, amelynek szavazóköri névjegyzékében olyan         
választópolgár szerepel, aki legkésőbb 2019. október 4-én 16.00 óráig a Ve. 88. § c) pontja               
szerinti segítséget igényelte, Braille-írással ellátott szavazósablont kell biztosítani. [Ve. 167.          
§ (5) bekezdés] 

8. A szavazás 

37. § A szavazóhelyiségben szavazni 2019. október 13-án 6.00 órától 19.00 óráig lehet. [Ve.              
169. §] 

9. Az eredmény megállapítása 

38. § (1) A megyei önkormányzati és a főpolgármester-választás eredményéről kiállított           
szavazóköri jegyzőkönyv egy példányát a helyi választási iroda legkésőbb 2019. október           
14-én 10.00 óráig a területi választási irodához szállítja. [Ve. 307/O. § (1) bekezdés] 

(2) Ha Budapesten a jelölt fővárosi kerületi kompenzációs listáról és fővárosi kompenzációs            
listáról egyaránt mandátumot szerez, 2019. október 16-án 16.00 óráig nyilatkoznia kell, hogy            
melyiket fogadja el. [a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló           
2010. évi L. törvény 8. § (3) bekezdés c) pont] 

39. § A jegyzőkönyv egy példánya az illetékes választási irodában 2019. október 16-án             
16.00 óráig tekinthető meg. [Ve. 204. §] 



40. § (1) A szavazólapokat – ha a választás eredményével összefüggő büntetőeljárás            
nincsen folyamatban – a helyi választási irodában 2020. január 11-ig kell megőrizni. [Ve.             
205. § (1) bekezdés] 

(2) A választási iratokat – a jegyzőkönyvek kivételével – 2020. január 13-án kell             
megsemmisíteni. A jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak 2020.          
január 11-ét követően át kell adni. [Ve. 205. § (2) bekezdés] 

10. Záró rendelkezések 

41. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

  

Hatályba lép: 2019. július 30. 

  

MK.134. 

Az igazságügyi miniszter 20/2019. (VII. 30.) IM rendelete a helyi önkormányzati           
képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati        
képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok        
végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó        
nyomtatványokról 

  

Hatályba lép: 2019. július 31. 

  

MK.135. 

Az igazságügyi miniszter 22/2019. (VII. 31.) IM rendelete a helyi önkormányzati           
képviselők és a polgármesterek általános választása, valamint a nemzetiségi         
önkormányzati képviselők általános választása költségeinek normatíváiról, tételeiről,       
elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről 

  

Hatályba lép: 2019. augusztus 1. 

MK. 137. 

A Kormány 196/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelete egyes köznevelési tárgyú          
kormányrendeletek módosításáról 



1. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm.           
rendelet módosítása 

2. A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben        
részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet           
módosítása 

3. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm.            
rendelet módosítása 

4. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása 

5. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.           
évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.         
(VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása 

  

Hatályba lép: 2019. augusztus 2., 2019. szeptember 1.,  2020. január 1. 

MK. 147. 

Az emberi erőforrások minisztere 20/2019. (VIII. 30.) EMMI rendelete egyes köznevelési           
tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről 

  

3. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények         
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosítása 

  

Hatályba lép: 2019. szeptember 1., 2019. október 1., 2020. szeptember 1. 2021. január 1. 

  

MK.148. 

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 30/2019. (IX. 4.) ITM rendelete a            
közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítése      
során alkalmazandó akadálymentesítési nyilatkozat tartalmi elemeiről 

Az akadálymentesítési nyilatkozatot a közszférabeli szervezetek honlapjainak és        
mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló (EU) 2016/2102 európai parlamenti és        
tanácsi irányelv szerinti akadálymentesítési mintanyilatkozat létrehozásáról szóló, 2018.        
október 11-i (EU) 2018/1523 bizottsági végrehajtási határozat (a továbbiakban: végrehajtási          
határozat) melléklete szerinti mintanyilatkozat alapján kell összeállítani. 



A végrehajtási határozat mellékletének 2. szakaszában lévő opcionális tartalmi elemek közül           
az akadálymentesítési nyilatkozatnak tartalmaznia kell a nyilatkozat készítéséért felelős         
szervezeti egység vezetőjének hivatalos jóváhagyását. 

  

Hatályba lép: 2019. szeptember 12. 

  

Budapest, 2019. szeptember 13. 

Tisztelettel: 

  

 Vargáné Dr. Kremzner    
Zsuzsanna 

 Jegyző 

  

 


